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 o هلالحا هلام اشاب فر د رس مر 6 رور و- س ا

 2 یولراهدآو رادصا شام ف سس ^ ها ویشا اصوصخح هلم وا اهناو

 ییهناهاش داب ا یدعا دشا رايس و تەد هلب رات دو اعم احلا

 | هيلا راشم ركسعرس یعوبامه روشنم ءاقنا هلمهناهاشنهش ُةيهب هیطعو
 شدااراولابعتسا هل الاجاو مەد تاوطخ هدقدل وا لصاو هحف رطندندناح

 راهظاو زارا هب هیلعلود بودا لالهتساو ترخاقم شودو بج

 رک و هناغبا ید هلب وب ندنو یمزاول تقداصمو صالخا كکيدلبا
 ن دیاد راندا ارجا تعواطمو قدص مسا یه بولوا مدقشا هدنیعر

 . تاشتلاو تداثع ره ۳ ندمهناویدخ نوامش فرط هززوا مذیذس توام

 هیاقلا هنن رشوه شوک كراثدا اصتوا ندناتسحروک فئاوط یئ ه رلعح هلو |

 یأر كهبلا راشم رب زو یسلاو رداج كردبا تنکم فرصو تربغو یبس
 طب رو طبضو اناعر بولق فیلأتو هنادعا هعفادم ماودلا ىلع هلیایرببدتو
 قسح نالوا راکرد هد هدلاح کلک دابا ماودو مايو هاکلاو و

 . شزاودو فطاهلهوجوو نوزفاو دا تم زورپ زور مهناهاشداب تاهجون
 كنيدلوا لوبع هدفدلوا كمولعم ییجهلوا نوگورو رهاط مهناویدخ

 هجون ہدلاحرھو ارحا ییعواطهو تعباتم مزاولو تفداصو صالخا

 رداص عاشلاع نامرف هدست ابا تعا دن دیار مدناهاش

 تس ا لوالا عجب ر طساوا ق ارب رڪ ردشلوا

9 



€ ۳ E 
e er 

 ك: . رازوات زاو NE ا ثاکی دابا مایق دن هعفادم ی کش وتس

  تاودءادعا جد هل و ندنو لوما ا رار هلکنس یرازوس |
 یدعابقرنم هب هب رفس تامزاوا لیکن هرزوا كا تک رح هنهیلع دم ااا

 لاو هة لس ت لوا یالکو کر را اهلا ا اعم هلا هصل ع ۱ 1 1

Eهدف دئلوا عدم هم هباهاش تا طتسم باکر ا رفت یرلک دا ضرع القو  

 مداودخ یارا ع مع م ولعم یاعشا توادص لاو موهفه ین هلج 1

 ییمص هل هلبلج م كءاظع دادحا یماکلا ناتسحروک ردا

 ااو ناطقو ناکس اک هناو ند رات ییددلوا مدسور ع كلام

 دهانه یسرب یربغ ندشلاساو نماو شزاوئو فط) اد ی اطراضو

 یونص نالوا هدءاودلا یدیا تلود تیعبت “راد ادعام ندنراکدغا

 هن راتدامونویآ یرلقدلوا فولأم كنادک و یاب هلا و افعضو هرو اور

 كسکر ھ یودا ندمذیئس طاش لوصا یقءاعلو | 4 >ادم هجو ې

 یوف ت اود رک بم ادعو زورپ اعر هلي وب ءاش هی دل وا یورو برج

 قحالوا مظع فیح قبقاعو مخو ییاجا بوغارپ یتغللوق مک ش
 رالکا ی ۳ دی هدیاب وب و رهاط یراکج هیعا تعباتمو ليم هراق رط

 رارب ر هلکنسو ام هاا تج ناک دن ردنا هظحالم یتکوص كشاو

 نه ارفاد هباو مراکم 2 هد اس رندیا تربغو یس هزاوداص هدعوباه* روغا

 رانا ۳ | هراظنا هوجولا لک ن«ندررکب رزوابواواقارط الا یو لظتسم

 ینج هناق عب وستلا یغاد م هناراک دنوا دخ تالاغب فاطلاو غی ردیب مهناوید>
 بر هیلاوحلوا هر وک هلاحو تقو یاص» یساندع)لوارهایو یهدد

 هلکتسو ییسلو دشربا هلنامزو تقو كن هيفاو تام نانلوا بب سستو
 لاصصسا یاسا ییفد ایلک كنول هرضورندناتسجروک كردنا هربا باب حف

 یرکسعرس یناج قرشو یسلاو مورضرا الاح یراصوصخ یسعلوا
 هعفدوب و امدقم هنفرط هلالجا یلاعت هللا مادا اشاپ نیما مرب زو روتسد

 یهنافداصتاکرح نالک ةعوفو ردشعا وا دی اتو دبلتورب رک اصوص

 روشنندبا اضتفا بوئلوا افشا ییاکمشاب قحا نالوا هدک هدهع اس

 تور هتخ و د هرورسلا بج وم روس ندمهناک وام هصاخ علخ اعم لد دج

 ةيطع شورغ كيبشب قردلوا قلحرخ کكالیدعهو هع4ا ثروم تدلخ
 حس 7 ana جا it aes - سنا



 ,۵ ند ذیل كود بلاج تهبا بناج هب هنسصتس»هطباضوبرظن هتدومو
 یوم رفسررح هجو ر هلفلوا راکشا یکج دیک هعوقو روصق هدتاعرو

 هلا دامعاوقوئو لاک قرهلوا نورعم هلو حس یسهناضلاخ تادافاكهیلا

 :هلیسسهرز ادم هرزوا ی رلمهاوخ رخ یاضنعم كل همزال تاصوصخ

 عاق یخد ندرلفرطوا كنهروفسم یادعا هلتمهو مادقا ل رم هیلعنلود

  تصلاخحت نالوا یعرمو یراج هدننیب راتلود براضمو تدسشم عفو
 | صخا قق تبه فرص هنیدیشتو میکحت خد هلب وب ندوب كندمات
 | یرهنامیجم ربظن لی“ رع زادنا سکع یودیا نم هناهاش بلاطم

 ۰ 3 1 تج هنلو تاعر دصوص> وب جد ندر هکر :اص) تماهش تانج هدقدلوا

 قفا زا تباجنو یرابتم دعسرفخا هشمه قا  ردرتوامه لومأم
 دان هدنشخرو ! !علاط تیموعد

(۲) 

 | + یروص نامرف نالب زاب ناخ ساب قجا 8
  رعاو ورمهتشک یرادرمم ال "هرعا هک مکح هنایلس یکلما شاب قحآ

 || نودزک ديلعهَتع هعفدوب هلب رد امهتقادص تدب زدب واد یرادرس ربز
 | تعاطا "راد اعم ةلکسو كنس هعرادم تانع *هینس "هدسو راقو

 | هدنموهفم یرزهضب ع ندنا دورو كم راروانزاو باون نالوا هد دایقناو
 یوجاضر نک سو زاکرد یرا:ةداصءو صاصتخا هب هیلعتلود وري: د هتوا

 | ردنامز زار ن را ەفناط ییروک نالوا رادید یررارصا ه دنمافتساو

 | ندا الیتساو یدصتو دصق هناتسجروک هللا هعدخو لیحو لالضا

 یرلناب زو ررمط هن رايضاراو كل الداو ةم هبلهملود یاباعر ةه دیرافدلوا

 نوسوک ینتروصتدنماو یرزاتسا هدرا لوا ردا هاب نیک هنف> هيل وأ

 E ساح هلا لاسرا هنر طظ ر سو لافعا نس سفشاب و ادتعاو دص ءوس

 ۰ ay الم هکتس هدهساا راشعا اعاو راعشا ثاد , دهن وال فرق وتو

Aتسد كنول هیسور ریس رمز ال تعاحو ترغ نالوا زوک رح  

 هرکصت دک دلک هدرط ور ت ولیئروق ندرهناراک ولد تسوس مس ۱

ZTEسست  

 چ یتسوم



a 1 ۳0و ی  
NEN e 9 2 1 ma 71 ظ  

 4 هند س 1 1 8 ۰

 واتس اد و داشعا mre و E ا ۳ ۱

 ۱ یاکی ردتعلط رق رخ تب و ام رددانعم تصااع داهن هحود هتف بات بالرت

 هصالخ تباجنوزعینابم سدوم یرابتخم ةيصانیارغ هرضیراکاکلیلکا ||
 یاس نیلسلاو مالسالا لاجنیذلاو ایندلااهب تلاسب و یورسخ رسهاثع |

 خیاصءههارانا ها اعسابعاز رم تحب ناوج "هدارهشبس> یلاعم بس
 اتا ور رفت یامهره> هلهجو ون ام دم لاو ادها ھن رروص> هانعاک لابا

 صالخا راکرد هنب رلیناوج لا یتسبناج ند نیه ناهاش فرشا قرط هکر والق |

 تقداصءصولخو هیءالسا ةعماج تهجولوصومهلاک هنر نیءاصتخاو ||
 هیمالسا طباوص دینسل و دید توخ ةطبار ا ےس هءزال هاو

 داوت ناي دینشاو نیبناح باح ساسا س ماشا درک £ ءان ۵ :هتدلوا تولطء

 یعهاب هنردا الاح بولوا ی داف كالس دایک او هدننعک نیفرط

 عقار نیفلاو لضفلا ندعم نيدح ولا ءالو یلوا نیلسلا :اضفاضفا نالوا
 دشر تاشو تد ز باهولادبع انالوم هداز یعسب نيا فالماةبانڪ ۳ كن رک نصا نیس رملاو ءاسن الا مولع ثراو ندلاو هع رشاا مالعا

 كصوصخو روما ناناق یقایل شود لوحو راکشاومولعم یت ورو
 هعفدو ندنغددلوا رادید یرادتفاو تفایل هست بولطم قفوو,

 یوم رمفس یشانادقلوا شفلف نییمن هلبس هنر كليجا وب باال

 نالوا عقاوراد هناصوصخو روما نانلق یسهظفاح "ءزوک عودوم كهبلا
 لاح هيصانو دیمالسا عما ته> قرهنلق داععاو راشعا ۳ 3 یتاداوا

 اصضتفا یهاوخرخو تلابس ول رب نالوا نابات هدنرلد 9 لاعسا تعا

 یرالاصیتساو رهف یخدندرلف رطاوا روم سم نالوا نعید یودع نجس

 دیلعتل و د بناج هلبتط اسو ةيلا یموهریفس ید كتاصو مخ نالک مزال هدن را
 تاود کوب اصوصخو تم هداوو صراخ ناکرا دییشت هل راعشا هح

 نشد هنهیلع وق مو بولوا یحا تسود د اود هزلکنا كهم
 دناهاوخربخءلد دیدم یولوا یروم ًامهلترافس هدیناج لوا قر هلو | یکژتشم

 ید هلب ررومأم اهیلا راشم تلود یشان ندقلوا دوه شم قکرحوروط
 یرابکتسا قونارسک كند ندو هراٌخو هرکاذم لاحو تفو یاضتفا

 فرم« هنسانوط یع م كنالوو بح طباوض قرنلوا هرکاذ» یتاییک

 رادصا نمورتم تفطالم نوامه همانوشا هدنفایس قغلف تفایل یارا

4 



 ی ھت اشاب ۳ 0 ۳ ا 0 هفرط لوا ۱
 ۷ |32 نا هتضوصحخ كمالر و باوجیریغ ندهعد رانوسزوس هر کاذم هلکنا

 ۱ مجامع مال ودا ندهمز ال قوا تفد لاک د ن دنفرط

  هلماصتعا هنساقت و هورع هللا لع لکوتف تمز ع اذاو ه رکصندنوب بولوا

 . نالوا لاع ٽم لوو ید نیبم ند : عید لوا یسهرهطم لانذا ثبشنم

 . قیفوت ندناحاطا یبطاق ناتج هتمدخ نالوا ۳ هر ید هرس ةيلعتلود

 ۱ ا ۳ ۳ لعطاحت متیدلوا هدنتيل تع رع نیملا هللالع الکو نم ككردا ابن

 رک او ترم نامر ردو صا ہدلاح رهو هدناب لوا هدقدلروب

 ( کر
 | 4 نوام همان نالب روب لاسرا هیازربع سابع هدارهش ۴

 : ّ توكلملاو كلما كلام دعيال شااتسو رگش "یراردو ددی سانسود ج یل ۱

 ۱ . لایملاو لردلانع هئاش یلاعتو لاورلانع هکلم سدق تورمطاو ءاقبلاو ذ

 0 زب ولت هکردهتسیاش ذعدعو عقر دنهاکتسد تردق هاگراب كن رلتربضح

 || هدالف هدنامزره نوجا ید ند نيتم نام حاضباو یدجانیبم ع رش
 | هنلامنساندرک تالاصا دوم علاط هتسحح و ندنداهذ تفأردابعیفالخ
 1 | فتو یدابا تلالض ۳ عفدو تعد 7 عفر تویلنا قیلعت

 ۱ :ناطاس و لالولرب ن سس هامشک. الم هاسایهش شر ابیط نایلست وتا کازتاولص

 . ]| جاتاو لأ بصاص جارعم *هلبل ناربهشا هلن راامو هاکشناشاا مظع
۱ 

| 
 نطصلادم یرولا عیعش |ده هار یاوشد اوصا یادو ایا زو سس

 هتسااب هن را هرهطم 9 كات رطع كا كاخ كديرلت :رضح مدنفا

 || دو توب زره و ن نوم نامالازرح لاسر یاج هکر دةیق>و

J 

 1 گونو ۳ رس نرب لا در ۷ ا نیلعللادس

 . ناصاخ هیضرو دم دو ردرلشعا ماللسا هام ها س ناش یالعا هلب ردا جا تانار

 . تالو رادو هکر دراوازمس هثکرابم قاور ی . رلترضح ی بروا

 0 ( ارغطلحم ) دعناما زدرشلوا دادعاو صید ؟ودتناسر نیدعتعهو داشرو

RARER 

 هک روکاب *



۱ ۱ 

 یراربما هدندانعو رک ینبدلوا یقوصوعو نیمه ا 19 حالم 1
ONو  

 رادزنفدو اغا هلن دبع یلس هرب روهشم هج رب دقت ینیدلوار اکرد

 رخآ یلاثما رانو دوخا هداز اشاب نایلساو یر, ندرهداز یداش دوو

 E رو لوسج بظخو بوئاوت مدآ روبغو ردتقهرب

 یسلبا تمدخ هاوطد هجور هب هیلعنلود هرکص ندهیدأت یعلابم نالوا

 هلا جارخا یی اشاب نایلس هسدا زتسبا نام هنرهو رهاظ ندتلاح هیصات

 نالوارکدو ید كن رار اح بوالوت یر رداق هطبض یذادغب یدنک

 هسلآ ردنا تداهش i هیس هحرد مد هنعد دل وا یرادتقا هرات روص

 كل هد مردبا رب رګ هر هرکص ندمدهعت و ردبا دهمن ۵ نخل وا هیح ون اکس

 قفواهنلصم تعبط ییناسحا تصخر ر قرلوا نخ ةياغلا باغ نوح ا

 یتیدلوا یز اج كراصماو دالب عیج ییا اقنو نولت كنامز هک مزوروک
 نوک ی مرکب هلبر و عطدضراعر لرمارب نالوا لهساو نکم یسارچا نوک و

 شالوا هب رج هرکر اره یییدلوا زذعتم یکلب و رسعنم یس ازجا هردص

 ثعاب هرکص بولوا تو هسدا شود هم اٿ تصرفرب هلغل وا ندروما

 یرزجاعدبع هکرولوا مهنادنبع راذک رطاخ هدوش ابنا  دیلوا فسأت

 یب هگدتا ثبشت هن راتروص مازا یهبلا ر اشم بوراو هفرط لوا
 هراکشاو واربک هدف رطوب هجر ذعن کیدا مزج ییغجهلو ا نجاع ندناکسا

 هنبراتروص كمروت هدفرطوب هلبا رب رخت هرانا هسا راویربهداو یراثوابمم
 قلا ها ندروما هلوقموا هدنفوو  ردراکشآ یکج هدا ثشذ لاحرهب

 هددسلا مور رددت ره ییدذلوا زد | تراس هکمروتک هنن رطاخ هکلب لکد

 كجمربو ها بولو لود رب اکا رلندا بسک تسراع دفع اب شبا هلوقم و
 ی رانا روت فی : رلیضءت نالا 4ل.ازوس هسا را زام هلوب رب

 قلعتم هفرطلوا ندعس هکلبو ردندداوم نالوا مولعم هليا هنر 2 را ره

 یراکجهدبا داریا ر ذاع هصن هدنسفنک كن رللوق هسنلوا لاّوس ندرلالو
 هن رارسا دادغب كنهلعتلود راناشلا هعفانم بسک هلوتءوا ارز ردراک رد

 ناسا ۳ "لا وح هم راهدافا هب ر دا ندفرطوب ررتساا هلام ال نفوقو ۲۱ ۱

 هدوهبب و ثبع یرادتفاو عسو فرص كنب زرکاج هسرواک مزال قالوا
 هليحو هر ره ندهیلا راشم باخ هرک ص ندنوب ی دیس هظ> الم قحبلوا

ETهمسان  

مح یدی نس ردیا دهد هار >ا یو نس هکمادام
 لدادغب هلی 

/ 



 ہیلو ماد "و | یزوس رم ی مب رداتشا رو غیج
 س, »« ٠

 جام ر ذوب یکز ؟ذ رش باذج هقشب نداتین تمدخ ه هيل هتلود
 و درب فسم دجرس هل اش رم هلا در هد لا تور کو | ی هیئس تطاس

 3 ُِ جو 0 لجو ره اظ ع ا یویدو
 3 تیرهظن

 ۲ و ندف رطر و و ف هم

 رز دادعد جتا م اا نوف هعفد رک هف 0 و رد

 یراخظ كنسلاسها دن لعتسم رطقر یعاس هل تاج

 رواوا ندنشدلوا نقلا هلا هنسک ندنهوجو هلیصوصخ مولعم ات

 ىج هیوا تراسح هناشفا ه هثسک یرسوت هلبا لاح ز اوا

 هب یلاوح لوا كرك هدفرطوب هلب وب ندنون رک هد هسا هلسم يضف

  كناش اب بویاشاب هعلرا مولع» یاو>ا شعب دادەي هکر نلوا تزد

 | ڭمااراشمو ردپا نیت ردراهگ یزرکفالخو ردراوک یرانو اههو رادفرط

 6 الا



 os 1 روصو ا را  ب هاذ راس

 ]| یروما ردم كودنکو ارغا هل ز هوالع زما نيل صم غ ورد ضا
 ن را لا رادزنفد نالوا هدفهاعم ی هم هرم * و3 مروک ەك کب 9

 تعالمو نه ادم ی مر

 کا مزد ارغا ید لیس هطساو كلا هدداوو هر دنا تقلا .هرزوا

 عاتسا یرزوس هلوقع وب بولوا دونعو رکن هره داوا گو
 ا ی رب داو ا د تور و دوجو درک هداژ یخ د هد

 ۱ الاف هللا لط 1 زاغا هل ندلاح تقیهح هل لب ا شل دنوط

 ا جانه كئب رات سضح رعدنفا هاتلاع اڭ داب ولنمارک و تک وش زا

E llعدو یماظن كن راکلم اماد ن وبلوا سفم هس ناک یاسا  
 ندنس هشلدنا یرالاب شد ا ك . را هیاهناود یالک هو قیاس تطاس | ۱

 ید هدنراشح رلاپب نیرکش ك  هماج» لاح مو تقفشو تراک
 : تھ دنلب هاّس دا ر 4 هعاعا نرل هر تاد ڏهن نا اتقا 1

 : یوج اطر نالوا یر ظریف و لوما کک Si Re د ناتج ےل روا ۱

 تم دخ هزار را.ساج وا هدزساشآ یس هل اخند هلووتق 1

 a Ll لود ی رمحا دعوت نور رد وک مشابه یداع ندنفیدآ 1 1



 ِ ِِ ندنفارمشا لصوتو ۳ 7 و

 لهجو رهو حج مر هلهوحو هرم a اشا نايالس رانود

 دیا دش دما .هدرانف واوا ی راخذل وا ثاود رمناعرفو توا اا

 ھاسا کن دود یالک و ل ۱ عاتسا ندراو نان را

 یا ٍ نکا زلءدآ شلوا ریکقافا یرلنره* و تبص ین

 دم وق دی باهصد یرلفدلوا بااط هنکلیلاو دادغب یسد رب

 < بان را 99 زر ر ردلکد یهاو دادا

 دم ردغماوب مر رکاحوب قعا 0

 رخ E نالوا هلو روب یر 9

 e ترابع ی ET كناشابدوج ا د

 رادار ۴ وه ی 5 ا

 ۰ هزمت

 : اوا 0 ا E ندی e ۵ ا ر

 8 ا مهاز جاع تاقا هلک هن رات نوا نو

 سس کک سس تیپ سس سس



 و تاود لاحر اعاد هدئارک اذءنالوا هدب رک و هداروش لیلا 4 a 4 ب روما e یددصت 1 را

 هسیا ردبا روهظ یدازس ضب بولر, و هریزو رب برج رخایهاطرپ پواوا |
Eهئادراو ںوناوا یر هقحوهاک ہدادغب قر دتل وا تدالجو ناب د  

 هدب رج ا هلب و یشاطرب رس مر فرط قوا ۳ ا
 .هناوب و رردا ی 0 ردنا ام ندلعع تّفخ عورش اکو + ہک 1

 بایرا هيلعنلود رلندبا لیهست جا ردشنلوا لع هل یناث لوق ردق |
 تانتهدنرب دعت ی ووو لاقو ليف بودا هیج وڏ هر زور ییدلید ند رادتفا

 قلعتم هدادغب راسو یرادضک وہ ندنرافدلوا ندور باكا یرایلاو |
 یب رایضعب هلدعو ها هفارطا بودا لصاح هرثک مفانمراتلوا هدنامدخ
 لرډد راردا شد دن ینهد كقلخ هلدا هفاخا نم راضي و لالا

 یرادقوج جا ندا تقبس یرکذ هدالاب يح رردا رارصا هدنرلوف

 تارتسا ِِ هنن را رکاح یرلجا ۹ او لّوع ند رکو راد ییاشاب نايا

 ندناکرزا یف ار مان یدیفوص نالوا قار دادعب هدتفولوا هلْغاوا

 بودبا زاب ا كماعیا تیارمم هرخا هدیکندلبا لاوس نلبس هنامرحم

 یتنلاو دادغب هدنکیدلبا نیما کج یبا اقا هک یرلوق |
 ندنرلک دههریوج ندننآر هلهجورب یب راترضح اافسوبهدباب وبیرامدآ 9
 هن راترمض> یدنفادشار سیر قرەلوا نخ تاغ اغانایفس تاکو وبق 1

 وارد ندنفرط یسلاو دادغب هیت كنآ بورپ و نونلا قاشورغ كيب زوب
 هرکصندنوب ارز یدلوا انذ قګا راډ وق هنروصوب قرهریدزا رايش
 بلاط هثکرخآ ها باما یلرع هود كنسلاو دا دغ اضتق الابسح

 هنتر غو تحه هسلوا ےک ره بولک هنب رطاخ هداموب زامهلا هش رزوا بواوا
 رداکد لبا لزرع د رارضب یوارلایبع هدهملا . . یدبا شعد رواکرونف

 لیهست هلبنط ردشبایالوقر ینوب رانالوا صقانیس هظح الم ورعصاقیم6*
 . رولوا غیاب ههسیک كب ترد یرک یس ونس داریا لدادغب  رازوپهدا

 ےک hierar م



 ا 0
 كلر ار dal لوص> ت كاا و 9

 1 | لاس راو هیجوتیرکب راب داد دج ور دتا داشک نس هيل ههیلا یوم نوا
 1 لدللوا هیحوت هنسودنک دادن هیااشاب ناولس یسلاو دادغب رل دابا

 | تبامر ؛دفانکاو فارطاو شلوب رارفتسا یبموکح بولوا هرفاو نینس
 روضحب ندنلوصو هرکب راد كهبلایموم نکا مدارا شاوا راوتسایرطاخ

 هک راب لود یالکو هلیلاسرا تارب رح حوزع هليا هفاخاو زایبولوا
 .هتداءسردو عفر ییلئاریمریم لااشا ناولس هيلا یموم نوکر نامه یدلشاب

 ا

 | هن هرکص ندتماقا تدمر را دتا الجاو نت هنس هر زج زقاس بوروتک

 ناولسوتع ٠ رع هدادغب بوئاوا قالطا هلسعافش كهيلا ر شف یسلاو دادند

 ینلخم رص ندا وفكناشاب نایلس 9 ۱ مدس هدب "امدخ ضەب ردق هنت وفاشاپ

 ناولس یرادقوج جا هبلا موم ایا یدلیا مادعا یهیلا یوم اشاپییع
 ۱ بودا روهط یرقسرمه» هدرو ص كوش جاقرب ندندراو هدادعت اغا

 ۱ تب كم نوا یبو د دادذر 2 2 2 ٣ راداکا

 2 | نالوا جیم ا هدا ییفح a 4 رلع عاعسا ارد

 | قلنارم رم هئاغوا یررپ رفت كنس ژثکا هدقدنلوا ق اطتسا راج ضب
 هرخآ بول رو هداعوا دادخر ه رکصا دن و یدنکو توالوا هیح و

 ۱ ار زر هدنا J و قەدخ و ہک ر دلاعحا فسا وا نما هرژوا كمالرب و

 یسادهک تواوا توذ ها راشم دعا یدیاراشعد ردهداموب لام ارعا

 هبت رع هن لد دیه وا هیح و هر ر ودك هدقدلوا بلاط هدآ ددد اشاز ر ىلع

 یرادفوچ جا نائلوارکذ هر 8 ندهیح ونو یکیدزسوک دالا تروص

 1 8 یرمع باعا جم ا ینا یر "و ییاشاپ ناو

 لا نداشاب 0 و 2 نالوا ا د

 دادغب الاحو یسک ایس هكا دهعلو قنلغوا هنر و یشحوت هب رم

 دهن دهن لد هیصردتا هبجوت ه ودنک ید اشاب نایلس نالوا یسلاو
 ٩ توتکم هثنسا هساارف نال وا مه هدنفو لوا هرکصندک دا لیعاوم
 ar چ ےس سس سس ےک

 # بوزاب $



 بت و 2 1 ی ی ا يلتف یامت 0 او

 1 مالسااو هللا ةعد رس ف اواتش نا اداس ضرالاق نوعس نذلاءار

 ۱۲۳۲۵ هنس بحجز رش ی ررح اذالاو دما رو یدهلا عام لع

 ۷ ۱ ) ۱٩

 : 6 ییددلوا شعا عدعت اا قع زرع هدادغب كى دفا كاس

  3 Eنوا رفت ¥

 هب هيلعتلود دادهب ل اها ريدا عاهسا ندا ا هوا

 ند ةينس تطاس بناح هدنجح یرللاو ندرافدلوا داعتمو طم و

  بولوا نادرکور ندرب_یسهلج رب هسابا مون راربغار هبت رم ییدا

 اشآ هدنعوقو یتاهیجون ارزو قحو نایب ینغجەیلاق ذوفن هدنمالک

 بولاق ورک .نوک یمرکب شب نوا ندنفو یرلک دليا نیم یرحا ||
 بوالشاب هغلاغوح لاو ليف هدنکلع نورد هسا زالوا لصاو
 اهااوکو حارخا نددادغب ةفخ یتسکسا ر ن دنرارانات یدک زللاو

 زوردنجو لاخدا هرهش هلا تعرسو هج لاک یک رروټک یسهدرم 5

 بیترت ردا مشت یک شر شبها انا خد رانا رکید هدنرورص ا
 هکمردتنا تارق انلعینب رها اشنا نالوا شیک هدهشاس هنس بودا ناود | "

 ررد المسن هبن رح لاک ین راصذو لزع كردبا تاور ی رلقدلوا رویم
 1 ملس ناطلس موحیم دیعس دیهش ندداوءنالوا یمولعم كن رارکاح ۱ ۳

 نالوا توف هلیدوعوم لجا هدنرلتنطاس نامز كنب راترضح هارت باط ||
 نالوا یرادفوج جا هللا اصم ضب راد هل روما یدک اشا ناهلس 1

 مهلبخ ید هباا یوم بواوا شمردنوک هفر طوب یه دار هدنمات اغا نا ياس 3 1

 نالوا ندد وه ناجا ٽو وا هرس هس الم قلوا ندتاردو هعاصت باتزآ ۱

 كمروک ییطاصم كهبلا راشم یاشاب وباستنا )رفع 4 هیلعتلو د یالک و

 توش آرا لاما هح رد لغف هتفر هتفرو زارا نیدادعتس|یدنک هلبس هلیسو



 ۱ ا ۳ a ءا نا كلذ

 م از یعافشماص لافو مهيلعب وس نا هللا یسع

 ی و اذه تاز لا تزجو یرواارمخ نەزىف ةيعرشلا دودا

 0 رفأ ةعصعالو لاسن. هلاءاشام ىلا كلذک اهیشیاعت |
 ا لها : دیو ةيمالسالا اا نا اذعو 0

 ل اذا u دد E هاو

 و ةعدب 7 ت معنادافتعا باذکلا نلیسم فو دیدج هئو ١

 بغا دقْناط 3 ةنسلا لها یا #

 ی لبتز ما معو ا لا یی و

 0 تداافماو e د ۳ بطوخاع نیس

 ا کب لقا حر 1 لب نولهاج مو ملا نوع دن فک ودلاطلا |
 0 1 زومالاو 7 و رک د ۳ تلخ دقو :A ا كالا نود رو ولا فو 1

 الا ةوفالو لوحالو بلع یا موا ندلا سو هنود رم |

ran e me سس سس 

 4 لل ۶



 لصو دوو داما انا ر ل رو ۲ 9 ن ره اطاا نييطاا هاو 1

 ینخالاک مکلاوحا نع یا اشاپفسوب_انفلسیا لسراا مکباتک الا
 ةبوبنلا ثیداحالاوذارقلا تاب الانم مترك دامو هاوشوهانم انم6قودانآرفو |
 راقكلا ةبط اع نیدلسلایا باطلا نم هلوسرو هللاا ایر ىلعف ||

 ایاو ىلاعت هللالأقاک نیلهاطا :وسفو نيلاضلا لاح اذهو نیک رشملاو

 ةعاج الها نح اماو ةلتفلا ءافتاهنم هیاشنام نومدیفز مهبولقق نیل

 ةي ارفلا فی سشلا تاالا كلت رنو نماون ةب دملا لا نم ةثسلاو
 هللا یلعال ریمل 2 هرفکلا ل اهورش نکلو فر وشلا دا الاو

 جد اقتعانا اذهدو ةعدرالا هع الا عاجاب ارفك بجو الذ ناف ةیعالسالا

 ىواحلا ییضلا نابلع هلسرااعف تالذک و ةعاطاو ةنسلالها داقتعارمغ
 ةيم السالا ةرطفلا ىلع ةنلاو هللا دم اشناو ت اهبشلاو یازف الا
 یبح اهیلع هيف ونو یلاعت هدهح لزن لو دهد تاداقتعالاو
 ايدلاةويخل اف تباثلا لوقلاب اونمآ نذلا هلها تش ىلاعت لاقاک توع اهیلعو

 هب اک نیباک هتافصو یلاعت ه دمحوت اتطابو انرهاظف :رخ الا قو
 لواو لوسزاو هقلااوعیطاو امش هاوت سشئالو ها اودبعاو یاعت لاق |

 | ت ا مالسااو ةولصلا هيلع لاقو افح نونولا مه كلوا مكتع مالا
 ےھامد نم اوصع اهولاقاذاف هللاالا هلاال نا اوده شو قح سانلا لتاقانآ
 ۱ ةداهش سجخیلعمالسالایتب لاق اکو ها لع مهیاسحواهةح الا مهلاوماو

 موصو وکلا تاو ةولصلا ماقاو هللالوسر ادح ناو هلاالا هلال نا |

 ساعع هغد ولو هللا دم نڪف الس هيلا عاطتسان م تملا مو ناضمر ۱ ۱

 دیم رلعالا ناکرالا نوا دثسلاو تاکلا نوگسعم دیو ۳۷ سا لها

 مركو هللالحاام لحن امش هب هلرمشنالو انیلا زنا اع و هاب انما ةیئاهالاو

 ءادعا لتامنو انالوو انناظاس نیاسلا ماما كلذ ىلع انءطاو هللا مرحام

 ةعب رالا بهاذلا ةا کالذ ىلع مجاو اح نولس نه انادعاک ندلا

 انالعنمدعب را انم یکیلط اماو ةئسلاو باكا یک اودهنحو

 انريف نم تام ككلذ عقودتف ةرظانلاو ةثحابملا لجال مکیع وطم لاسراوا
 ۱ قطادباذامو مش نا قحاقلاو قلا صع>وینلانم دشرا نیرثدقو

 دناثیلتاامو ان فعااماماو لاحم لرزتلاو لا امو لبقام اذهو لالضلاالا-

 انح رحم الو مالسالایق ترک هرو لوا تسالف تولدذلاو یعاعلانم

 هک دات وب ۱



۱ 
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 و نامان میلان 2 کلا دن دغ ف اسلع ارو تهاذم ددرالیع

 اتناولو هئوقو هللالوح نیلاس مهدرو مهاصو ییح مارک الاو ماشتحالاب

 نام الا اتل اولسرا میهتشاام 8 نزرع نیمرکم مهفاوباغب انئایلع فوشن

 ىلع فقونم لکو قداص مکلاس م هللا ناما فرفناتنال اتالع "یصییح
 نوتکم فام یلع هدانزپ مکبلع ضرعد نحو هغد یل اە هلن هاش نا قخادناد

 | روبقلا ىلع تاماقلا ءانبو هل اربغل نایرقلا حذو هدابعلا ف لارشالا نع دوعس
 | تاطقالاو هیونلاباصاو نیطاصلاوءادهشلاو ءايلنالاو ءايلوالا دافتعالاو
 | اندنع هلك اذهو طسوتلاو ةعافْلاب وجر اذهلک شیواردااو ءارتفلاو
 1 ءاسلاو طاوالاو رها برش لثم ةرهاظلا اناطقتا اهدانزو كارشا

 2 هليجرالاو نتلا برشو هللامغب فاطلاو نيدلابسو تاجراحلا
 1 | راعشالاو ءارقفلا بعلو راطلا برضو ىواهقلاب ثدحاو قرولاو لقا

 || مو ىلاعت هللا نع دعبیو هوركم اذه لکلف هللا ةدابعنع یهلیام لکو
 . | ةعبرشلاق هوجولا ةاعا رعو ءاملحلا نم ةوشرا لوبقو صقالبلاو دابعلا
 . | دصاق تنکناف مکل انحرش اذهف نیملسلا نلشامو ذعد هلکاذه
 . | ةقيفح اهم زاولو كل ةكلع كنرئاد دوعس دنع مهللادنع عاغتنالا ىلع

 1 لصاف تفاو اثیش لمعنام تاوعسلا عبسلا رطاف لاء ما ربغبو كلل هللا
 || دومسو تنا هجاوتناثل لسرا جالا عولطف رطاخ ناک ناو كبر

 | فیعص وهف اهنع بنج یذلاو هعبنن نح ةيقيقلا ةنادلا بجوب یذلا
 1 ۱ ضدالاو تاوعسلا رطافب كيلع نیهجحوم نو مالسالا نیدرغ ندالو

 1 ۱ را دلا فانل اوسرو مهطعت ءامعلل لابقاب مالسالا مد تقم

ٍِ )۱۸( ِ 
 3 ۱ 3 ا دعا اوج نالیزاب هدوفس ندنفرط یبسلا و ماش 9

 ۲ ىلا هللا اهدا ةيافعلا ةلودلا قرط نم ماشلا ملاقا یلاو نایلس نم

 ۱ | ز یعلاذبع ن نی دوعسلا ةعاجلاو ةتساالها هدعع ىلع اهشئو او

 7 ٩ محزا نجرا هللا عسب ۶
 1 سس رو نیبلا نخ انسن لع مالسلاو ةولصلاو نيملاعلا بر لدا

 لاو ٩
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 ا ابن EET 1 E 7 ۱75 دا ۲

 هل زن لوالاف ةعیاتلاو صالخالایا نیاصالا ن ذهدذع ساثلانییو ۳

 ًاناص الع ليف هر ءاقل وجر ناک ند یاعتهللا لاق عدبلانف یتاٹلاو

ETهدابعز  rهل باتک دع ا ني عازملا لصفو ادوا  

 اوتو كرشاا ا ەىلعەللا ضرما ىذلا ضثار هلا ا هلل دا
 ۵۹ كلأیهب رق هللا لا دهناف لیصفلا نع ۳ ۷ هدهو حر لک نم

 عاهنالو قل اهنا ځد مشو مکیلع هللا بجو ا امالا کم ءزلنالو ةرخالاو ايثدلا

 متیلطو مالا مکیلع لكشاناف لطابلا هنا متد مشو مكيلع هللا مرح اعلا
 هرظ انلاو مکتعواطم انیلع نولبتتالاو ان و هعواطم ان أج ةرظانما
 لج لاماک لوعت یدهلالبع لالضلا رتحاو هقا رفکدا الا مدیا ناف ادص

 لوقنو مبلعلا حب وهو هللا ممکيفکيسف یقانشین مهاماف اولوتناف هلالج
 ربصا منو لولا من هناو نيدتسڏ كاباو دست كانا نیدلا موب كلاما

 )۷ ر
 ۹<تاربرص ینیدزاب هنسلاو ماش لص مانناملع ندناب,اهو یاس ورک

 ۱ ٭ حرا نجرا هللا مس #
 هدعو نایعالانیع باها روتسدلا بانج یلاع باثجیایببضلا نایلعنم

 جاحلا ماشلایاو مرکلا رزولا ماشتحالاو ردلایوذ ماعلا هارکلا
 تایقابلا تاطاصاا لمملایلا هادهاو تاقالانم یلاعت یا لس اشا فس وپ

 هللااشنا انا هوزکع تربخاال كرب هدعیم هناکرو هللا هج رو كياع مالساا
 بارعاو مضح نيلسلا لاوحاب كلعت باوصلا هيف ىذلاالا فرعت امىلاعت
 علص دج ىلا ةعيرشب لزم ا هللاباتك عفوع مهتعو اطم نوک و

 كل سالو ةا نو د هدو ةا ا نع نوهنو ىوعلا نم فيعضلا نوفصو
 ةيضرلارغلا ثداوملالكو سبالل یراق الا .ذه مكلاوحا لث يدم
 برع هاخګاو ییرع علص دخ انو ںارعا ن نڪو اه ولبع الف هلل

 كىلا فر > الا هذه ریطست بسف نیعجا مهلع یاس هللا ناوضر

 مکلصن انکما ملو عفاولاب عانلعاو ماعلا اذهب ج دنع انکال اتنا وهف

 اوعلاطب یکل مکفرطل اههجوو نيلسلا تراصو قازرالا ىلع امن ال
 ۱ انتي اھ ا ءامد تە : 1 نڪو ةیراعت زی نه موز و ی

 سم میم ےہ س ی س س تاسیس ےس یر اس یا سس نم ا م ا دیس س مایا مچ سس سوسیس سی سس س حس
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 اجو نسل ولهراو مرحا یدرب بود سنا توت
 ملطم صحو نس هیلبا رر الی صت رد هلهح ون كرمبدت ہد لص م

 أ بولد یک هض ورفم ةولص هب ودنک ینلاص» نیفب رشلا نومرح نالوا

 ۱۲۳۲۵ هس ح ق

C89 
 4۶ بوتکم نالک ةنسنلاو ماش ندنفرط ییاهو دوعس #۶

 ٠ ٭& مجزا نجرا هلا مب #
 ىذلا ءاصعو هرحا عاضا نم لذمو داقناو هعاطا نم زعم هللدجلا
 ءاض2م مهیلع هردقام هتصعم لها یلعقحو اضرب لملل هنعاط لها قفو

 ادم نا دمشاو . هالاالا دیعنالو هاوس ان برال هللاالا هلال نادهشاو

 هلا نکو هلک ندلالع هرهظبل قځا ندو یدهلاب هلسرا هلوسرو هدبع

 ماسلا ريزو اشاپ فسوب ترمضح بانجیلا زیزهلادبع نیدوعسنم ادیهش
  eلاق اک هل نرمال هدحو ۳ ای دعداما یدهلا عيان ِ

 واقعا و عطا رم و NE ا زند

 ىلاعن هللا لاق هاوسامهدابعلرتو هل كس رشال هدحو هقفاةدابع ىلا هبلا یعد ام

 یاعلاقو توغاطاا اونجا و هللا او دعا ناالوسر دما لک نم ان دلو

 لات لاقونو معاف اناالا هلاال هنا هيلا ی ونالا لوسرنم تالق نم انلسرا امو

 لاقو نودبعد هلا نج را نود نمانل هجا انلسر نم کالبق انلسرآ نم لئساو
 قلا ةوعد هل یاعت لامو ادحا هللامم اوءدنالف هللدجاسلاناو یلاعت

 |[ نم لضا نمو یلاعت لاقو یشب هل نو يڪ سال هنود نم نوعدی نیذلاو

 1 هعفس الامو هرصدالام هللا نود م اوعد اع لاقو هللا نو دا نم رې

 سشلو یلولا سل هع نم كا هرمطنملاوعدن دیعلا لالضااوه كالذو
 رانلا هاوأمو هنلاهیلعهللا مرحدقف هلا كرشينمو ىلاعتلاقو ريشملا

 <R لج ما و ءاتسف * نایت نودام شو شب E یاس لاقو

 4 هعاطد



۰ 

erey an entیتیم اهرم سو ها موسس منو یاس  anekی دا مپ و یوم سیر خار 1 شب  

 6 ۲م ¥ ۱

 (ه)

 3 نویامه طخ نالب روی لاسرا هاشاب نایلسیسلاو ادیص 3َ
 مک یسلاو ماش نیس اشن تفادص یاشاب نایلس یسلاو هکتس

 مدنا س عانا رومأم هلعاشااع نامرف هرزوا یراخ ییاشاب فشوب

 ٽو مکج,دا هدامآ قرط ب تاسا نکیشعلوا لاهتسا بردی و

 نابسج هزاحح قی رط هاکو تاقوا رارحا هلبارم> اتو قوع كردید یرادت
 قارطا هرا هراو ناس لع یسهبلاطم تنواععو هریجو توط نابلوا

 | هفا شان ندشاخ عم ادعام ندنکیدلبا تسد ةلاطا هفانکاو
 زاعح هسیاروئلوا هلاحا هفرط اما ملا دوخابو هن اکلام ییهرغو یسهلکسا |

 رکق نالوا نکتسم هدشورد هد ص رعم رولوا تلوهس ه٤ رومآم

 یکدردنوک همنوعلم یسادششک وقو اعا یکودا ڭەرو حاور جنس و لس او

 شیئو لرع یموق رم هلیورعرخآ هناسهب هلکمک هعدب یرب ندرآ هقش
 ساسحا كهيلا راشم بولي ریدتبا دیعبت هلی رومأم یناما لزت هنسودرا
 هدنساعدا بلغت بسک درج بوردیوا یتتعرع هنا روم یراوتم ناثلوا
 ۱ دیهح نیفلوا بجاو یسئلوا هازاک ها ار دم بدرت كن هلوعم وب هلغلوا

 هیچ و هنتفایل "مدهع هل .راس در ولاو ماش تااناو بواب زاب ناب

 ۳ هزاءدو هربخذ هم هیلعرد و كشرومأم هن رزوا یراخو "ینامرف

 هلا نوف ا لیکو ه رخ یس هلج بولی ږ دشا رب طق مهیلع صاوا

 ظفحو ر رح هلعرش تفرعمو كنفرعم هلر تدعابم ندهعاضاو قالتا
 هوا رطاو ماش كلذک نودا مدت هع رادم تاودرد یی هد بودا

 هلییسلاو سهم و ماعا لاک هزار و رکسعو قرط تاودا بوروهطبار

 راسو ماشو ادیصو اکعو ثعزرع هار ور هملناح نین مس مرح هراخاب

 یس هرمخد هم هلت رد بول وڏ امدا رر هراز نالوا هدکتفاسا ؟هدهع

 بد رص ندنفرط یسلاو ماش رک و یهر لاوما نالوا هدکتمذو

 اشایدجا رارجیزاغ نسهیلدا ماتهاو ترمغ لاک هنلاسرا ذلاعع یهمخذ

 تفادص ندنس هلهحوره نوګا كغددلوا یسهدرک هير" هيلع هللاذجر
 اعا ی لوا ییا ه٥ روماو نینلوا لومأام كلبا تکرح هلاوج اضرو

 ر س هی سی زن سس ا

۱577۳۳۳۳ a a e ge م ا ا 



 . || لاو ماو مهامد ىم اوصع كلذاول اذان ةوكزا اونو ةولصلا اوهفیو |

 ۲ | لف منمو :وکاو ةولصلا نم ضثارثلا اقا یلعو مالسالا ند لصا |

 نیما هناماو هلا مس EAE ءافتفاب E et اناده !

 : لواو نیلسرلا نرد لصا وه دیوان نب نینموم ملک نا اولکوو
 شزفام لعو هداملا هل صاخاو هدحو هللا » ناغتسا نم هيلا ساثلا

 | ىلع ماقا لب كلذل حص نهو (تلعام ةیلعو نام هل سما نوا وهف

 | نوکنال یت> مهولتاقو هلوقب كللذب هللا انا اک هان قو هانرفک هک رم
 :اهناکرا اهناتوا ف هولصلا ةءاقاب ممأنو هل هاك ندلا نوکیو نتف

 . || مهمأنو كلذ ا تعاط ی نمو انالاعر عیج مزلو اهنایحاو
 | ءءارب :روسق ةروكذملا ةبعرمشلا اهفراصمین اهذفرمصو ةوکزا ءاتاب

 هللا لضف اوفرمب نا مه رانو مار | ها تس 3 و ناضمر مایصتو

 ةششحاو رمل برشو ذقرمسلاو ءانزلا نم ركنملا نع یهننو هفورعمو دتمو

  فیعضلا یوقلانم قلا ذخأنو لطابلاب سانلا لاوءا لکاو اهلك اشیامو
 | عدبلا لیزتو تارکلا راس نع یهنئو ملاظاا نم مولظلا فصتئو
 |[ باوصااو فلسلا :ديقع ىلع داقنعالان نحو تاندحا ناسا
 . هب فصواع هسدقنو هلافصوتو مهيعب اتو ةباععا ع نم حاصلا فلسلا

 ۳ فی رحالو لدعالو هبشت رغم هلوسر ناسل ا ها5 ین هفت

 . | تاقولطتا ةهباش» هنع قو تافصلا نم ةف تکاام هلل تشنو لیطهفالو

 . || هاب مش نمو هلوسرو هاب رفکنالو بنذب مالسالا لهانم ادحا رفکنالو
 . || تاشهلا او ِ هرکلا خیرفتو تاجاحلا هاضق لار نم لآسو
 . || لاق نیدلا عیارمش * "نهو نیک ٩۱۱ نم هلان هللا رها نمالا لئاقنالو

REC YF A 
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 وا کوا اوتاو هواصاا 0 اوات ناف دض لک مهااودعفاو

 لاق سو هلع اعا هللا لص ىلا نع نيه ان تنو ندلاق
 هلا لوسر ادم ناو هللالا هلال نا او دهشب یح سانلا لثاقا نا ترا

 9 ۱ اس نا نیئداهشلا لع یسعلا هلن لوسر قلعف هللا ىلع مهیاسحو

 اذهف نیاسال ام هاهرد لسم وهد كلذ لعف نمو هلامو همد م 1 كلذ

 ىذلا دمح و هيلا سالا اوعدنو هيلع نام : دقیم> وه هانرک ذ یذلا

 و ور و توس س س ی ی ا ج ا - ۳

 هک ادیص ۶



 ۳ ادرک نهحو ا ا کل اوا ناصتو ا ر ابا أ

 اذه ةعافا ىلع نیفسلانم ونک ن ىسعو نيب یلعانتوعد ةفرعم نم || ۱
 هدحو هلا:دامل صالخالاوه هيلا سانلا اوعدنو هيلع رک یذلا اننيقيف ندلا
 ةیلع الا لک وتنالو هنمالا فا الو وهالا اوجرت الو هللالا ناب رقلا عذنالو

 ا عج ىح _هنصاط بوو سو دی هللا یلص لوسراا انناو
 الا نرثئالو هدحو هللا الا دین الو هللا ةبادهب یدنهئو هتنس نشو

 صوصتلا هيلع تلداء جو ذیلع هللا ىلص هلوسر ناسا لع عرشاع هيلا

 هلال نا ؛داهش ةعيةح اه نالصالا ناذهو ةبوذلا ةتسلاو ةيارفلا

 اشش فرح ن هللاالا دوم هلاالو هللا لوسر اد نا ةداهشو هللاالا
3 ۳ E هللاو اف نا دوو ها رھا هد Hi 

 كلف نم تا اڪن لاتو  eالا هلال نا هللا والا
 صلاحلا نیدلا لالا نیدلاهل نیصلخم ها اودبعاف لاعت لاقو نو دبعاق

 یلاست لاقاک هدحو هللالا ید الف لسرا ند وه دیحوتلا ىلا ةوعدلاف
 قداصلا نع ثیدحا ینو ادحا هللا عم اوعدن الف هل دجاسلا ناو
 هها لوسر ارت :دابعلا خم ءاعدلا نا سو هيلع هللا ىلص قودصلا
 نوربکتسپ نیذلانا مکل بسا یتوعدا مکب ر لاقو سو هيلع هللا لص

 هرغب نیاغتساو هنلاربغ اعدن# رک ھهج ن ولخدیع یتدابع نع

 هلرمشلل ر دال هللاو هللاب رشادعف داوقلا بلحو دیادشاا فشك ىف

 هلا یکحو ءاسد نأ كلذ نودام رسد و هل رمش نا رفت ال همانا لاقاک

 | للا دیلع دف هللاب رشي نم هلا مالساا هيلع حسملا نع ىلاعت

 ی ۷ ی نویی ۱۷ هنود نه ی ندو یاعتلاقو

 ميال هنآ هب ر دنع هیاسح اعاف ههل 19 اهلا هنيا عم عد نو

 ٠ ناجاملا ءاضفیف هبنانساو انیم لاسوا هفاربغ اهلا اعد نخ نورفاكلا

 تلنکو تاوعسلاو ضرالا بر مم اهلا ذخا دقف تایرکلا جیرفلو
 هيلع لکتاوا هارمسلا فوخ هفاخوا هلدصسوا هتلارغل نان رقلا څذ نم

 لاو راو ك را لصف هل كد رشال نیلاعلا نر هکیاعو یابحو کسو ۳
aa a ات ی سس رب یخ یو سر هر او nrg VO 
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 0 لصفا 11 دمخ اس ناو مارکالاو و

 شاپ فسوب مرحلا ببطاو مرکللا بانج ىلا یهتن دعب و مالسلاو |
 - کیاطخ هاوحام انمهفو مکباک انیلا لصو دقف ءاشام رملتا نم هللا هغلب
 مهللصح و مالسلاب اولصوذا 12 هللا تدب لا نيمداقلا پک را ذی

 1 مهاكماعو مارنج الاو ناعرا ا اا ام م4 عئوو مار 1 |
 ةيثدلا عيارشلا ةماقا نم هيف نحام اولمآتو ماركالا نم هوتهسااع
 یدتچنا اک امو تالاصلا منت ب سنہ ید هللد او ةي وشلا نسلا هیحاو

 | اتیلع هللا ة لبق انکو قطب ایر لسر تماج دقل هل انادهنا الو
 مالسالا ند ىلا هلا اناذهف نیبلا لالطلاو لهجلا ةبافق ندلا اذه
 هب لازاو ةقرفلا دعب انجو ةیاملا نم انرمصباو ةلالضلا نم هب انذقناف

 | لدملاةماقا ىلعانناعاو دالبلاو دابعل قورهظاو هند نکموداسفلاو كرشلا

شلاو مهد ن ء بظاا لازاو دابلاو مهم رشاحلا ناصر عیجق
 0 هلا ۰ نمودان

 تامطافتب وسااب نا رغما اوراص تح ةيعرلانلدعلا ما ا ینایلع
 ىلع ةقركشااو انالواام ىلع هلدج لاف داسغلاو طلا نم لبسلا تساو دالبلا |

 لقتنم مس اه ر نکل لو یلاساثا اوعدنو يلعن عام مکفلبدقو اناطعاام ۱
 e تست سس حس دب و صحت یوم طب ج

 دک رابخالا ي



 رکا لوسر
e 5 1 ۳هتمرح تراس 4 7 ام وا  

 نیدحوم ةموح رع تما مالک هصالخ رد ییحم الوم ىلاعت هللا اشنا | نا

 یوب فیس لس بولوا ی هليا دايقلا «رهالا ىلواو دادما هلباداهج |
 عاف لود لاحرو مغاجوایدیو مالعا ءاملك ر دمع صم عوام تکرح ها ۱

 تروش سلعدقع هدنفبرش عما كنراترضح یزاف ناندجم ناطلس
 هب هرک اذه امت هلن هح قدلوا یراع ندنکرحرما قاقنو راذعاو

 مدلبا رومأم همهرواشم بول نیما یرک هلج هصاولدم نعوم راشتساا

 مایخنالوا ندهبرفس تامعهو نوسنلوا دظحالم یرطره بورو هشاب شاب
 ید ے5ا نالوا یهرلع فوق وم ك هلج و باودو بوطو هنا جو

 | ضرع را6 ال روش یساضقأ بوتلوا هعلاطم ي

 7 نوسلیوسیهربخروما ندیاروط> ھا . رطاخ سکه نونلوا

 نانابعا ےک یتفرطربخ نویلیوس یرغوطنوسلاو كج ەد یدیامز ال هلیوش

 | هد اکو امد یرلکدلبا بیوصدكت هلج هموار ,دکنو ا هدکامز

 نسح یزللاو> انی اهل اربخ بانج ن وسل واتوف تقورولل وا بی وصن ید
 رغطمو روصثم یی هبنامع تاودنالوا هللادنع نم دنوم بویلبا لیدبت هلاح

 غآیرزو هدناهج ییاكنلود ناهاوهربخ و نیلسرلادیس ةمرحم نیما هیلبا

 (قیفوتلا هلانعو برف حو هللا نمرصن) رانوساوا مرکموزیزرع نوساوا

 لک عمان 6 43 و



 هد دماق بلف نورد بواک هج رزوآ 3 لوقرب ٠ .رکمندک دایا م یو ۱

۳ 

 ۱ ۳1 a تسوحت یاب "هلاطا درام یا هتفر ا 13

E۳ هلهجووو كلبا هرم صاع یکویامه یودرا قک رح راس  

 | یفیدل وا هدنسةيعاد كيا تسکش السا ضب و ا نالوا

 ۲ هدندیعم ماظع دادحا كرهر و دیهش بوئچ ج هدنلود ندو راکرد
 1 تین كلبا عزا کلام هجو یدلبا حف كن راروالد مالسا ند نالوا

 || یزدماق یکوکری و قجسورو هرتساس ردراکشا یتښدلوا هدم هدساف
 | تیج زد هدکلک هور راسکاخ رافک هتفر هنفر بولاق هدنمشد ءارو

 2  یکلاعو رو قالسا ردا لك ها هرلذوب هد ترغو هیمالسا

 راشعاو نویگا رصح ها داوا سن یینالصاح راهسدا س رک | ریست

 ندا داهجو اخ یتسهراس تالوصحو هیعرش "+. زجو یتئاموسرو
 . هدلفاحو رام بوروب تیانعو ناسحا هلهجو یال هنسارزوو هن رالوه
 راعش قردلوا عناق هنب مک ذب كنب رلیماس مساو كمالسلا هيلع دم مان

 هد هسورګ كلام وشا رد رلشلبا رودعم قرد هنس وقت كمالسا 1

 | كهریدتبا ذماقا سوفا یادص هنن رب بولوا عطقنم ید ناذا یادن
 ؛یدادا تالاعو هنلوا هلن> الم هزکرب ییرسود هرلذل وا یس هيد تربغ

 ناذا نکردبا یتسامدا تیدودعم ندءالسا یلاها *هلج روایرب و رونا
 تقو هلارافح مود لک ییاجما تو روتلوا یضار هجن هنعاطقنا كد
 یکد العا جر كلبا ادف ناج هدنلود ند یدعش هسا ندکمروک

 نادرکرسو لیفس بولوا رود ندنرانطو نع رلشادنرق ناوسنو نایبص

 . مور هلل دا زروروط هرعوک هن رزب نکیا راردبا نیناو ها هدراهیلب بواوا
 || ید ندیلوطانا ردراو نع رکشع هکمرب و باوج هلارق یدب هدیلبا |

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۰ 
 ندر جاوه كرالوقو ةعطاقمو رالو تماعز هدلاحیتییداوا هدرافک

 ۱ ۱ مادقا هر هراس داومو هروءا رب ره وربثدعولابش سولح روملک جود حوف

 ۱ زوعا رولیغو هدعاک تو دنا لاغشا ی رومأم هلج یس هعااطء مردنا

 هدنر وغا نیبم ند هلعراشادنرف ن اعا لها نانوط جاد ىلا مهتسیا

rey 
 سس



 تود هاي شو لذارا رر ندنرارزوا هللا دابع لا تدوبعو دور 1

 هتک رح رباخم ههللا لوسر یاضر و ههللا ءاضر هل وب ید دعا عفو

 یادش ال ت تایدأت عرش هکبحوم هفت ر یاوتف كرایغاب ندا تراش> ۱

 باحصاو فرح باب راو فانصا هلا یدعا هلذلوا ندا یسارجا
 هلوعوا نیزا دعب یلاءت هاب اذایع هلا دابع نانلوپ .دقوسو نیکاکد

  اعطق بوراو هن رارزوا هنارویغ لاحرد هساا رواک مزال كمروک ییایعشا

 نانلوا رکذ نوچ رلهرونک هلاو قب رفت یییراثیمجج ر بمر, و نامزو ناما

 میهن یک کرک قیفیکو تئارقو حح هدنزههجاوم یعاشلاع یا وشا
 یایعشا نالبرپ و هع: رش یاوتف هدنراقح حورشم هحور و تعاشاو

 یاس د هدنرخاو رهظم همهاهاشداپ مارکاو مانا هداند راندا ذخا
 هسدا رواوا ندنا تکر حینالخیلاعت هللا ذاععو ین راقج هلوا رفوا تاب وج٥

 مدع همانالا دیس ترضح ؟هرهطم تعبرشو تلاع هب یراب ما

 هلوا راتف رک هعطع ناععو ملا باذع هدنرحاو اد نوح رادعواطم

 هدکاح ینروصرب كعاشلام محا نوعضمو نالعاونیّملت ه هلج نی راقچ

 تیقیک هدناب قوا تکرحو لع هلیساضتقمو بحوم هللا دیق هزالص»س

 ه هلاضف تد ز فرا دجا هداژ یاما انا یسضاق لوبناتسا الاح
 هلا هيلا یوه یانالوم یدئس هلغملوا دیک اتو هنن هلعاشلاع ما هقشپ
 فرص هنسارحاو ذاقنا كاشلا رعا نوعضم ار تکرح قاذئالاب
 هغو امه یاضر لیصح هللا ار > قیدوعو تەل قوعحو تردق

 ولد لاو 9 تدناحم ندنفالخ هرد رادمو تردابم

(Ir) 
  yهددیەوگ توف سا ۳۳۹7 هدفي رس عهاج عاف €

 نوامه دم نالوا تنارق و 4

 العو مارک رودصو ماتم او مالسالا مش وائنحام مات الا قه هک م

 دج ندو ناطباضو ناراتخاو لاجر مغاجوا ید و مناود لاجرو
 ندک لیا ع رکن هلءهناکولم م مالسیالسا لها هلا نالوا هدمالساا هیلع
 ی 3 2 ندعوا ره یودرا هعفد و هگنوسلوا لکم ورام تناد مولعم هر م2

 هغجرازاب ند e وأ ده دم و چھ تار رعتو ناصری ندا دورو بقاعتم

 توس جدی بسیج مس

4 

canen 1 



 | هلپ زاد تک و رایتخاو یسیلاها فانصا یکیا زوتوا ن دنراقدلوا 2
 دق و اوکش ب قرهلوا ےلکلا ق قم بولک هب اع باب ریش

 -ندنرلکدلبا اعدتسا غ را دصا یاع نامرُ 9 هھبج . وم نام نالب ر "و

 | ید هج دعا ید نس یب رهدافا هلهجوؤۆب كنءروک ذم فا صا ادعام

 | ماکحا داو ندکفیدلوا شا اهنا هلکنا رپ رک هعطقرپ كکیدلبا

 1 ی احوا ی رک: 4لعلوا ن دیهاندتفالخ و ی رادلم ههزال یبارجا

 هکعادام هلغلوا وب هام هیطو هم دیلعدودو توزوم ندعاطع دادجحا

 ترشا مدع كوهللادابع عیج نالوا هللاذعیدو ندنراکدلبا

 ]| عرشو قفاوح دهللا بانک ندعدقو هع راقاجوا متایح سابا سبال

 لع هل. رلناکراو لو و نيا نانلوا عضو هلا 4 قاط هد ریس

 ءوسو بوقاب هل رظن مک ےکرھ هراناوا تبا ه دنرلتعاطاو هرلند | تکرحو

 نولاقو فب رش عرشاماف نوساوا ره ظم هلالطاود رهف هسیاردیا دصف

 هنایهنمو تاباکنراوهراسلاحراخ ن دق لنا طس هو فلات اکر او لوب ور ام هغ ينم

 | لوبقهدغاجوا یک شک صرف یراهلوتموا رارداکد ولقاجو هرلناو ارا
 | یصاتاو لذارا هلوتعوا ندا ثب ولت یتعان كرافاجوا هلا ياحعتساو
 | انشاردت یک كغاجوا نا یریمییو هللا بو وا ناسم زرا لوق هدفاجوا
 باکترا یایهنع نلس قناکراو نیماو یناعاو نیدو نالوا ضرعلهاو نالوا

 | یژراتخا قاجوا اج رلنوسروک یسدأن ندیا اضتقا را مار ندا

 ناطباضو راندا تیاجو تباقو ییدینس تنطلس سومان راسو فانصاو
 مهفن هلئارف هدنزههجاوم یتنوصم موبامه طخ وبشا 4یلاها لابو
 ناماو نماو یسعلک ندنعح كذارا افعو انوناقو امرش هلهجو وب و
 لاعت» یادخ نوسنلوا تردابم هئسارجا ردع ولطم ییحار كهالادابعو

 | ندنروماو هنارکنم زاعمقاب همالسابودا رادروخر یراناوا یسهینندتربغ
 | نوش طخ ويد نوسلبا رهق هلا راهو یران دا تراسچ هتک رج حراخ

 | نسهبلا یوم "یشاپ نابکس هکنس هلفاوا رودص زی رر ع ورقم تکوش
 اجاب و راطباضو یراشا هطواو یزاغا قاجوا راس كرکو نس رک

 | تناد نالوا هد نکناذ بواوا هدکلر هلا ضرع لها مرالوف تارغت |

 مسا رھ راهطا هدع وامه روغاو کم و نات قح هك ساضتعم تفادصو

 # ترف ٩
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 هلاصداو ریسلو قوسو رلاحتسا ی ددمب یی ؛ روم ام عوام رفسو تفقد
 .دراهلو ۱ یدزنسوک شا فرط قرط ند یادعا نسهیبا تردابم

 مهیماع غاجوا یدل دورو رکسع بتر همايق يادا ههجاوم
 رارکتیدیشعا تک زع مرالوق شکر ماطر مدعءزور لاح ندیرا هطروا

 رکسع هحوابلک ندمهیلعرد هرکاذلاب هلئاطباض یررابنخا یاحوا

 | ید همه ماع هناسرتو ردع واطم كلبا لاصبا هبادعا هعفادم بو رایج

SANT O RE e O E a 

GN 
nههللا دابع عاصمو هباغا ییناضورعم عولامه را بولا  

 یرلد مضحلاعتم یالوم نيس يلا رو دعم فرص هک همزالروماو راظنادم 1

 نیمآ نوسلیا قیفر نقیفوت
CI 

 دک یتروض یلاع نامرف نالوا رداص راد هند ا كنسایقشا یرککب

 لیکو یساغا یر کی مالعم هاکرد و یشاب ناکس لعقلا هدع وامه باکر

 دی نالوا م ۳ توال رەھ هک مک < هب هد ماد دج حالا نالوا

 تسنما هوجو كنناطفو ناکس هیلمااو تا نع ا دن ط:طسق
 ندقلوابحوم ینی رادیهافرو نانیمطا كنءلخ هیهالسا كلاءاموع یرات>ارو

 مظعاداوس یراس هدابعو دالب راطقاو فارطا شیاساوع اهل وب یشات

 مهناهاش داب برام "دعو هناهاش مامه | نیع بصن یرلتحارتساو نما كنسیلاھا
 ندنسها و و یا وا كنيلاعت قحولهاح رعب یادو ی ودنک ضع نکیا

 تراغ یییرلابشاو لاوما كهللادابع یرهلوقم لذاراو صاا لفات
 یب قلا اولتاقف) كلايفشا هلوقموا ءاش هش راک دلی اتراسچ 2

EE:ی ور لتقو رده یرلمد هدزوا ی < رک ص أ ( هللا را  

 یوا صو یتوشراچ رصع هعفدو هلدسح قلوارونا عرش نا

 یر هلوعم صاعا لدارا راسو یسذَهاط لاج هدرالګ ضعب راسو

 تشک هدرازا و قاوساو تراغو بصغ ین رایشاو لاوما كهللادابع

 لها هدر اهنو ضرعت هنسهتناط ناوسس ضرع لها ندا راذک و

 كرانوب و تراسج هنذخا ردصقا هللا هفاخا ارهقو اربج ندادامرو مالسا
 دهن دهن نایعنقا ههلنالسو ينام همهناهاش یاضرو ههالا ءاضر ییایما

 تربساح هی هنابغاب تاکرح قجهیمفص دمالسا" هلصوحو قج هبلوا لمحت



 ۱ ۱ ر ودن هیر رعس وهم روماورذه روش نر نا بلا 3

 1 ۳ قابوا شب و قب وت 2 یصوصخ كج هځ هدنوک رپ هلا ج ورت

 || ندنروما شفا همالساو فلاخم هنناکراو لوب كءءرماع غاجوا بورب و
 : | یصانعثاو لذارا نالوا رساصتم هب هطاب تاکرحو هلخادم هتصم جراخ
 1 رکیاندنس دمزال روما كەر دا تدات هلع مش تف رعهو هل تفرعم یطباص

 . | نملذ عنقنمزع ) نیغلوا ندناهنا ىب و دنکاضح یسلیا نیع ضاعا
 | تازا هلبا بد اتانوکو ب بوشود رهظع هنقدصام كنف شتیدح (عمط

 كر زورپ روابب یتیرکش كن هیت تلود كءو نانو تقابل بحاص بلا
 راوطاول هحو د« تم دخ ندیا تفقس هم هیلعتاود كفا هلءاوا دب ال ند نص

 مدلیا نییعدو بصا ماقما بوروتک ندم هلاک ولم وه ص هم رق ید ءاس

 هدراهرمشطو مدیلع ردو هدلاک هحرد ی! وعص كلا صر رھ هجرکا

 راحود هب دهاض» هلا دابع هلبیسح یتردن كراخذ ' نجرا فرط نم

 هتنایصع ودنک نایلب یب ودنک ضمب و زجام هدباب و ید یرارومامو
 یراابازاغا هعالک سباو بطر هللا روصفو رَ هالکو بویاتباناوه وت
 نیجارلا جرا ندننب ید هللاب ذوم من هللاذاعم ندنراکدلسب ینیرکش كنه
 هرم ذوب هدنادلب عیج لکد هدنوت کلان مرونغص هلاع قازر نالوا

 لمسعره هدلیا دورو هرمخذ ندیلاجرب یلاعتو هناصس هلغاوا یس ةقناضم

 . || تیئاحورو قالخا لیدب یبالع ردنهربم هلبا تا تانا یراسو و یرمس رب

 | تمبرش كنتفش ناك لواو مما دادقسا ندمالسلا ةيلع هلالوسر
 كند یادعاو قرطن هثلود ماظن "ءزاربش ندنشیدلوا ءتعاطا هنسهرهطم

 یتودح كن هیلب وارد عاونا لئام کوب سدو یتردن تالالقو یججاهن
 .هدشایم سان بویلوا رعداذعتسا هحالصا هن نکلا یناهس تاه هرزب

 دوم تیئافحو كمر وك یلعج "رما یتافن هلب رارپ رب و تیئاسفنو ضرغ
 صل(هللا هجر نم اوطن ال )یی مهروک یدعارد هب رغ لاحربهب وب هتشیا
 یادخنالوا تاب ی باثج هل دانا نج یتسهعظع*هدوءیع رک

 تدعام ندنایهنمو تکرح قباطم ةف رش عرش هلر امدتسا ندل ام

 لک بانتخاو ل

 | دن



 هدلاحره كنئیافسو راجت هینس تنطاس قرهلوا للا روتسد ید هلب وب ||
 هیلتلود * يطق بولط» یصوصخ یرلثینما صلو تنایصو هظفاحم
 ر رل یعر یجد دن بابا لوب زلنا مقم هدنداعسرد هعفدوب یکودا

 بحاتسود کت هینس تنطلس یلود هسنارف ءان هنغیدلق هدافا هلبساطعا

 كئسانعرو مالسا لها نالوا ندنطاصمرعا كن دلعلود هلغلوا قيدصو

 "دی رخ دعاوف نالوا وربندمانالا عدق قجهلوا بجوم یی راترا تىما

 نادو 3 ىصوصخ قمل وا تبامر هج“ همزال تلاسمو یتسود هنااا ةفلاس
 یکتر وبشا هلیقئاو لما یکچهدبآ هاش :ادکا هرن | اضتفا ندنسهعئو

 هيلا سوء راذکصء نوعا كمردنوک دنفر ط یتاودو الهاو بتک رب رقت
 ۱۲۲۵ هنس لوالا یداج ۲۱ ی یدئلوا اطعا هنتود

(۱ ( 
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 كمولعم هرکص ندمکیدابا فیطات هلم هلاک ولم مالس نس اشاب ماقماق
 هن رلکدلباقوس وید زدت اردبحاصو مدقمییاشاب ,ناغع كفلس هکنوساوا
 لاصمعو هب رفس روما وربندنوک مکیدلیا :بصف ماقما بوروتک بم

 ما ورسبح دارا دم راکفا هصالح وبد نس هيلا رودعه قرص ههالادابع

 نایهرد نماد هدنفو وش تویلوا هبنتم هد هسا مدلی هبي ادیکاو نیفات

 هنره نکبا ندهمزال تعراسم هارجا یی اولو اواو تیجو نربغ

 هکلب و ندبوجو ٌهجرد یهطن نوکلوا بولوا هل *«دامرب تقو |
 تسدردو راحود هریخ ات دوف یصوص> نالوا راک رد خب رک عفانم

 هد هرب وط یک ونکم هحرا هتعه تویئلوا تنارف قاروا Aa اضم

 ندنساکهدنس» وش ندنتیب ولغم هنسهنناسه:یاوه درع یسلیالاطباو اقا

 یراناوا ىسەقناس یارحامو ی وات یعااوئو نیز ی ودنک دص عم

 بارشاو عاعما ینلیدبن كرار ومأم ضعب و بلط انلع یتهورکم تیدوبع
 صا نایلوا نابسج هلاحو تفوو تاقوا عیبضن هلبا تعغنءرج كرمریدشبا

 نالوا مروفنموراط>ا یی ودنک تاعفدلاب یبم هم هظحالم ینج هناوا لح



 : ن و ا ۷ نمد 0 زوم TE ناي هوا

 ۱ ندادی اتو 2م. مع نطإاور ولردره كايفرط بولوا لوادتهرفسلا لبق

 هند داوا E یدشوا دی دجت اهماع جد هعفد وب طورشسو دوهع ۱

 | هیس تیطاس هدلادحو ك نالوا راکرد هدنایم نیش را نود ءاش

 | شا فارتعاو لوبق ینغافرطب نیفرط هلرب نالعا ودا یرطت
 ۱ كنيس ا یراک نت روک ذه نود ءاشا هصوص> یراد دل وا

 هدعاو:دنلحاوعو هدنهاکش وهدسلا یرلب وط عالفو هدنرلنورد یرلناعا

 یبهلناقهو یذخا هیقسو هججاهم هن رار رب هدراورجا ندلبم حاقرب هرزوا
 دب رکو هدب رک "هر رج ندشارو كتءهروم نوسروط هل وش كلبا زب و

 هدئاخاد كطخ نانلوا ضرف هجراو هن رهلکسا یصع جد ندنسارو ||

 هسلارولوآ یرذیاو كءالنا هججاهءو ضراعف هرخآ امهدحا هثهلع یرر رب
 ناکام یافا ندنشیداوا یبحا تسود كنتم تلود ىکا هنلعتلود

 | راشم نیتلود بوناوا لوبق ددرتالب ندنیفرظ دک دلبا فیاکت یناکام یلع
 ۳ ۱ هدنلخاد صو رفع طخو كماطا اعداو عازر هلو یهیلعالود تفرعم اح ھا

 انف ضد و راتعم هوس نالوالماح یسددلروب اشا نادوقو هیس صاوا

 هنذنأاقسیس هغو راجت هیلو د واوا نكس هغ نرو لف نتلودو قلوا 0

 ندشناج هدوم لام هفاک هلوج یرافج لاو بویلیا هلوج هيد لآ دنسیضم
 هرسصاح تو هیلوا ندلاوءا نالوا مواعم هرزوا قلوا هعونع یایشا |

 نداراذکو تشک هراجلا لجال درع هتلوا لخاد هنا نالوا هدنییضتو
 نیاجو یعاملوا دیر ها هن راکرابا داشک یغارب هیلهناود نفس
 قفاوم 4 هعدق طورش یرلصوصخ قماعوقبلا ندنلوب ندنراناصروق

 ندنو ك هروک دم هعدق طنز ءان هنعلدلوا قباطع هیالاومو قسودو

۷ yg 

 ےک ےس
 م

 | |[ ندفرط یرلتاود ینادوبف هسبا هنیفم ساج یف نالوا ساصم هضرادت
 |[ لوبف ندشناح نیت راح نيود ینلفرطب كل هيلعتاودو قوا بدأت
 5 ۱ هنس تادظات هدراحا حراخ ندروک ذم شضورفم طخ ندنهبدلوا شخلوا
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 داتععرب و هر ردصع قادصم یارب
واح ساتو تارا و تیفاعم ءدق

 1 ی

 | ینلقیودنا تفد هلع رش تفرعه ییایشاو ةحتما رانایلبا لیمصو عضو ایشا

 | هش راد ندنراسوا-وق و ندنراروم ام كنلود لوا هسلا هوس نوسدنلود



 بوالوا رفد روهءو 2 ۳ هل. ر >« نانا E E هر تفز

 یض# هل راد !ندنزرومآم كلود لوا هسلا بوس هتاود ین اباث

 اشا تاسالا نه ارس هرکصندقدلا یدنس هلهح و ول و دلا لژریت

 هروک ذم ماظذهرزوا كم لک هعوفو ضرر ندرطوب من هح المو هبقسو

 زویکما كب بول رب و ماطن فسا هدهروک ذم مم راوت قز هنآوا هوالع

 هنب رلرب رپ یرلنلود هزلکناو هسذارف ید هدنرلح رات کس نواو ید نوا

 رامتخا یتکلسم قافرطب ندننیدلوا تسود سکا جد ةيلعلودو د

 بتر هب هماع یشیاساو دیک ات درع ماظن نالوا شّلوا لوبد امدقءو
 لخاد ههروک ذم طارش نانلوا طسب نوعا یببصح كدناوف نج هوا
 ھن راپعلیا لود عم هدّن:طاساا رادو طد ر هب هب رګ دعاوق رب قرهلوا

 ۱ ندشافس یرل:لود هزماکناو ةساارق هدنر ال اهواطعا رارب رفت لعاش ی رللوبف

 ناصروف رکو راج لركن دبا باهذو بابا هن رانا هسو رع كل« یرهلوا

 یراپ وط هبناقاخ عالفو هدنرلنورد یرلنایآ هینستنطاس یر هیفس كنجو
 3 نیناح .هدنلحاد هقاسم لیع چوآ هلحاوسو هدنهاکشد و هدا

 ار هاکنا ماظذ نالوا طور هد همان 2م راون هرژوا كماعا هب راک

 ۱ د ندا راذک تشک هد کد هان ؟کیسهلوا دیو قادس

 راغه هب هب رګ طاارس یراقدلوا شعا لوق امدقم یراهیفس ناصروف

 عارب ةلعلود ناشوا یارنعا بدلوا تسا رسو رمتع»هدن را دنع و تکر ح

 لاوما نالوا یسهلوج و یاس ییانامر فینس ی ۱ نالوا اا

 رب راعت نانلوا یامعاو لوبق یرلعا تردایم «دخا هلیا هناهب رر, ییاشاو

 كرلتلود نالوا برام ی ةا و قالد هوحولا لک نم رها ود كن هيمسر

 ناي كل هیلعالود ا هع كەي راع هر ارم یراک دا ارحا هن رارب ر

 ندنفرط رلناو د تسوذ كنساناعرو راجت نالوا بوس هودنک هدب روصو
 طب رەد ەروك ذم ی راوت بویلوا لم ٥و یار ةبطاقو اعطق هشن ر ارضا

 رادتا هلهجو وش هنوگحگو دیدخت كندقاس طارش نالواشٌلوا لوبقو

 کد قآنالواهدنلخ اد هر سعءلحاوس نددب رکو هدب رک ندهروم هک ردنا

 صوص# هب و دنک و ندنکلاسلا دعیسو تالاع كن هيلءلودرګ روئاوا ربعذ

 یلحاسو هقالع افطق كنءراس لود بولوا بعوتسو طاع ندرا رج

4o ¥هک عمان 0 4%  

 ینیدلوا رهطا یودا كن هيلعتلو د (DE e روک ذه رڪ ی هات هنفندل وا



 3 ردیتم بجا كمر و ییهح کتب د رل دیه نرداوا 7 عدم

 ۱ یتحارو باوخ ی يابو ردلاس هدر 1و اند رلئلوا معتسم و لدتعم

 ۱ نس هیلبا تردقم قرص هه ذینس تنطاس ماهم روما ا تم دو 17 ۲

 ۱ ی یرلندا تمدح هژتماعتسا و قدص دملودو نرد یرا رمو> لاعتم یالوم

 | نیما هیلیا ناسحا تمالسو قبفو هدنروما بودیا منو زب زع هد راد

 0 ( ی
 < دن راترافس هزلکناو هسنارف یواح ینه رخ تاماظن صءب

 +٭ یروص هر رفت نالیرپ و ل

 . قافشو تموصخ هدنرهنایم لود اوروا یسهنس زوقط یلاازوب كب
 كراتاودنالوا اصم تسود هللا رانلودٌهفاک هسا هیلعتلود بولوبعوقو

 | ندراسخو هنخر قجهاوا راکرد هدنرافح یراراوزو هعبت رکو راج لرک
 | صم ندنسارو د رکو هد رک "هر نچ ندنسارو هروم نوما هظفاحم
 | هدضورفم طخ لخادم يوئلوا ضرف طخرب هجراو هش راهلکسا ییحاوس

 . | موج هنر رب یرلیک لود نالوا نشد هن رب رپ بولوا یتسود تاود
 . || انما نوساوا هسبا رولوا یراجت كلود یفنفره هارب تدناحم ندماضقاو

 | ردنا لیمحت اشاو لاوما هنیافس ربیکو رینصو بودیا ین راتراجت الاسو
 | نوصم ندلسکو لاخ تراجت ما بویلیا لقت ههلکسا یکیدلید هسا

 | هچچاهمو هلخادم ندفرطرب جه هنافس هلوقموا بابسالا نم ابیسو لوا
 | ج راتهنب ریچلبا مهبلا راشملود میقم هد داعسرد هدنرانومضم كمالک هعوقو

 لخادم هلرب فارنعاو لوبق هقشپ هعشب یراررپ رهو اظعارارب رفت هدروک ذه
 | سود مهو ییشاساو نما ینباوت یدنک مه هیلعتلود هدروک ذم طخ

 1 زوبهدب یدیشلبا لاصصسا نشماراو تحار كراالود نشد نالوا
 . ]| ۱طعاژرپ رقت رارکت هن زاپلبا لودهدنراخ رات قلاناسقطو شب ناسقط
 | نالوا براح هک روللواانتعا هلهجووش هنن رارقساو ماود كقناس ماظفو

 دصف راضعو راسخ لاسبا هدضورفم طخ جراخ هنن رار ر یراناسروق
 رتعفو تسب مس هدلج رهو هدلاعره یغاربب ةیلعتاود هات هنن رتکعهدنا

 . هرباسهعنماو ایشا ییباوت ولهسنارفو هرلکنا یر هنیفس یراجتو هم نواوا
 . قیکو رادقم الوا هسوا لوح ندهلکسا یاد هسبا راردیا لیححو عضو

 < تفرعم %



 ۱ یلالقتسا یاصضنعم هدلاحر ھ نیمآ هانا دا رمسلم ۰ تدوع 1 ۷ ر ا 3 ۱

 مار کاو فیطات هلهجو نال ناکمالا ردق ىلع هع هک رالوقولفاح واو و 1

 تید اهززوآ ییاععسا یرلندا e رحاضر راغ عرش فالخو نسهدنآ ۱ :

 باہح ريصا و نیعم رداّو تانج نسهدآ 1 ارحا یدلالقتسا یاصنعم 4 هر 1

 دبعوب هلل روهظ هيظع ا ندکزوب بودا قفوم هنتمرح ییرکا

 نوسایا رورسع اب رق یدمش تما نالوا بولقلارسکع راسو یرجاع
 دعج مو ۱۲6۵ هنس هرخ الا عبر ۱۳ یف نیمآ

CAI ۳ ین 
 +٭ نوبابه طخ نالوا رداص راد هتغلماتم اق كناشاب نام ی هبج ۳

 هلببس>یزواجم یطاطع اة جرد نس كنفاسنس اشاپ نام ماقمگ او هکنس
 رادنسک ضعب یتتفایل هن "میم كن روما قارو قتف هدنسهرومأم تمدخ

 | ولعم یراک دابا مایق هلارجا یتدسفم نالوا زوک رم هل ذاخا تصرف
 هبنتم هدهسا مدلوا هدندیف هب رت هلع وامه طوظخ ددعتم هدقداوا

 نیکک مزال لزرع ید كهيلا راشم بولب رب و یرلیدأن ءارج ندنراقدلوا
 یالاو هر نس نیغلوا دالو مزال یبصن ر زو تیارد بحاصر هن رب

 تنطاس تامدخ كفيدنلو هجاک هتقووب ندتفو كفيدلوا ماکب هلترازو

 زارفرس یتسندننایم ارزو كکولس نسح هلتک رح هناب وچ اضر هدم هینس
 یدعا مدلبا نویعاو بصن ماقما یس باخت الا هلک | قوس هتهدخوب و

 لوصاو هت رش عرشو صف وقت هناعتتسم زد انج کی روما ةفاک

 یس رهاظ باسا كد ءادعا عقاد بوذا دایقنا هل ود عدق نوناق

 افتک | هلا هلاوح هثئادوبف مالفا یدوةمودوحوم كنه رفستاودا نالوا

 لب رلتفرعم روم ام یراناصقدوجومزارغو دادعتو هدهاشم سفلاب بويعا
 عرشیب رال اص م عیچوراخداو بلج ین ر اخذ كهالاداعو ث رغ ]کا

 تدعابم ندش وعت یتناضورعم موبامه یودراو تیّور هلقبطن هنولاقو
 ثكمولعم یرهنداح ند یادعاو ترضو مامها ةمیظنت عسولا رذق لدو

 هاوخ رخ ندلاجرو العو سرو ادنهک هدکربادت ندبا اضتفا هلذلوا
 هنس رروما هلیسح تالدبت بوتاواتمهو هرکاذم داحالاب هلبا راثوا مود
 یتیدلوار ام سکر هبویلوا قبال كمروشود هنس هیعادزنس كراو دئک و روتف



 ۳ تابیترت ق رهئاوا راخدا هراس تامزاولو

 3 ۳ ۳ لو نالوا ضرام ه ةيمالسا تلود وردت دمر

 م ےس یک
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 هیهیضام یدلوا مو دلم راو | ببسو ص بعصا تبا راو

 ۱ e تاغ 7 هلفلوا بجاو هن رزوا كمالسا لها عج بویلوا
 هل! هظح الم ادا یودا یه هب انعم ىو هءالسا راد كم رلثسد ند

  كهللاو یقرغ ندو کر لکوک نیهسانعم هوجا نهو لک زول وا مولعم

 رک وصاو نیعم رنک ام ارد هنآ زووا تا دن هلا قرف

 یدساف رکف كرافک ردرمسم رفط هند یادعا ییامت هللاءاشنا رد الو

 هلْغلوا راکشا ینیدلوا كعا عفر ندضرا یور ییالسا مان ییاعر هلناذاعم

 لهروکشم "یعاسهو كل هروریم تام رج هک وب هم هیاعتلود كئس یدعا

 3 ییسندیا نارذک هدصیلح ندرافک ین هرهاق رمصع امدوم كردبا توس

 .فیطلث هللا رظن هب رللوف یرکسع صوصخایو كنفادصو تربغو
 ندنس هلغا و | مولعم نککیدلبا هعاشا فرط قرط 9 ؟ اش ندما ارکاو

 ۱ قامنا نوک نک هاش .هیکددلبا لومأم تمدح هل ودو ند هله>وره

 24 مرکا رادرمس یس هرزوا یددلرب و رارف هدنروس« ساع مو هلا ارا

 قلعت مو "هدارا هنتع رعو تکرح هحرابکس سفلابقرهلوا

 رسک” عص صر و رودوم اقص روع“ ب 2 هد ضس یداشو ردق

 یدعا ردشتلوا لاسرا هلا لوف یسادنهک م:سصأص * هن رخ ریمدت ودع

 هرصع بودبآ دا هثنامم ی قیسو اہک | هنتوا دص سود هکر دک رک هدالوصو

 û رحو كنج و ر یهدوهب لافناو لاجاهک هل وش فو ید ندنتع رع

 ندلود لاجرهرزو اتالالقتسا یاضنقمو مالا یتا € یلعونز نالوا قلعتم
 هاکردو یراثا مراقاجوا راسو یساا یر سفتابو یراثدیا اضتقا
 ندهراسو ندمرلداحوا رکیدو یرا هطروا رادعم نداحوا یر مالعم

 دیس ةیناحورب السوتءو نیعلا هللا ىد الک و نم هللا یاصتسا یرانالک مزال

 نسهلیاتردقم لذ: هتفادصو تمدخزارباهقلودو ندو تك رح نیلسرلا
 هدنروغا نیم ند هل هاکتسو نس هدع وامه رفس یرلئرمضح یلاعا قح

 بوبا نراد تداعس رهظم یرلندیا مای هیارغو داهد> هللا ل.دس ق

 & رو صنم و نیر رد



 هطاصم نسحا هجورب هدنباغ تروص هلبا لءزلکا هلتودلاعت هلادجح ||
 ندناس و فا رەئ قل وجو هحرد كس هطلاصم هزاکنا وشا ر دشعا

 هلذلوا شا هزوک هسیا ردنا تموصخ راهظا واهسئارف ار ردینغتسم

 ردم رله یسمالرپ و هتشر رس تیاهث
۱ )۸( 

 هک نالوارداص راد هنکلمرکا رادرمس كناشاب ایط ۴
 : 4 نواب طخ #

 رفط رادرس لالقتالاب و ملع تفادص ینلطم لیکو و مظعا رب زو هک نس
 هلم هراهاش ماجا ثمالس مالس یزاندبا عابنا اکسو نس نس مربهر

 كموزام ثقا دص مولع هركصذ دمك دلبا فیعضتو میفرت یکناشو ردقو فیطات

 تسکش یشیاسا لوق یسەرەك وفنم یسب وق ند كن ەيلعتلود هکنوسلو|

 ییعالم ولب رمصو اليسا ییدیناقاخ عاقب و عالق ةنعب هلا دهع قو
 داصا هبامرمس هب ودنک ورندهئواو طیلست هب هیمالسا تلاع هلا كبر

 ةضو تر> نالعا هلا راکتساو رورغ لاکو تاکنرا یذک دلا ۱

 ماکحا هلک<ا تردابم هکع رون قرطقرط هل دساف دص یرمسک كالسا

 نانوط جیلفیا بولوا نیع ضرف داهجو ازغ همالسا لها هرژوا رغد |
 راهظاو تعراسم هنارمادو باتش هبادعا *هلاقم اند و الام هناعا لها

 كجهدیاتمدخ هثبم ند هلبا دقت ههر اس روما یداهج ماو تعاص
 هرزوا ییددلاق تجاح هغ رعت بولوا یمولعم كلام ماء یتیدلوا رلتفو

 لده ی دعدم ارجا ینایخ زوک ی هدندوآآ تمابخ ربع هر وفسم هرشک ۱

 « :رشک ةف تبلغ ةللف ةف E » هنا یدزنسوک ساب ندباجره |

 مرهنعو روهتم اناطعلا بهاولا ىلاعت هلو ادج هعساغرم یعرک صن

 ثد الم راهظا نددرص تفو یسهرخسه تداع كرذاک ورىندەتوأ هد سا

 ثاریا روتف ءرع رکسع هللا تافوا رارما هلیسمهرارا لاذت تروصو

 یکیدلبا هلهجولوا بولو یلاخ یدودح .دنلواح اتش مابا بوریدتنا
 هدنروصوب رداوقهلایوذ درک ه رګ ور ند هیضام نيس تراسخ

 تقفاوم ههالاءاضرو دابقناو تعاطاو هيمالسا ترمغقحتا تمواقم هلکنا

 هدنربااعر هعقدلوا هدراهشاس راسا بواوا هلپا تعباتم ههرهطم عرشو
 هربشذ كرکو هن رخ ےلستو لیصح هلینامز و تقو هیعرش نوح هلغلوا



 TT اال اضر RET ندو

 | هدروکذم زاغوب ندبناج ۶ ردرلشلوا لاسراو رومأم قرهلوا ثااث
 139 یصشیم هزیلکنا هدلاح نم گیدلبا راظنا هتمصم هرعلکنا نانلوا هرکاذم

 3 یربخ فیلکنو هرارا یر كفش یکیا بویلک هشذصاو لاهما ن زا دعب

 ینیدملوا دخاصم دفع هلکعا دورو ندنفرط یدنفا درحو هیلایموم

 2 ۱ حط ندنسروصح رغ تاوانشو تارمضع قحملوا هدنهاجا هدنروص

 هکلر و باوج هللا در ذنصخ رم تاود ندبا هطاصم ضرع هلب وب رظذ

 | | اشو ابلاو هدافا ندنفرط یتارض> مالعا یالع یندلوا یعرش غاس»
 E 1 قرهئلوا اتفا هللا نایب یکیدلک مزال قعلوا تردانم هدخاصم داقعنا

 3 كلبچابا و قلص رح یشانندفلوا هعذق تافاصم دفع طقف هلا وا,زلکنا

 | یسوزتسنم "ریاکنا مان ( ردا ) ویسو» نالوا شعا دورو لوک ذهاب هلا

 ینوک یصنکیا كم رش دیع هلیس هیفس نینفرف ییدلوا تک از ید

 | بحوم هلا ول هزیلکنا تن هیلهلود ردشعا دوم هدشارسو دورو هبهناتسا

 | || یرطاخ واهسفارف درع نکیغوب تلاحرب هدننیب زولوا تف.ابعو تءوصخ
 . | ینیدلوا قباقو دح كئاراسخو تاربضم ناناوا باکتراو راتخا نوا
 1 شالوا دوهشم تعفنعو تناما هنوکرپ ندنفرط ولهسنارف لباقم اکوب و
 | نیا شلوا راکشاو اسم یرلکج هیمهدیا تمواتم هلا ول هرلکنا ابرحو

 ۱] را یر «داس ی ا ماد بود
 | | تروص هرزوا ررحم هجو قرەلوا روبجم هبهعدق تافاصحو هلاصم دّع
 1 ۱ بویلوا كج هدرپ می هر هيلع ود هدیابون هلیس هسد ال قلوا شار و

 || هحاصم ضرع ید ندنرافرط یراروطاربعا هیسورو هسنارف صوصخاب
 | ه هبناکم و هریاخم یب ردییو لاسرا رار روق صوصخ هب هزلکنا هلا
 | لوا هدنفح واهسنارف كنيلءتلود هلذلوا هدقغلوا لافتشا هلا تردایم

 1 للخو روصق هنوک رب هدشناتمو توفصو صولخ یکیدلیا مالا رخآو

 | یسهئسح تارع هرز وا یسهطب رش لالا هلاقم ندنفیدلوا یافحا
 | هسنارف هدفرطوب نیبم یفیدلوا هرزوا زاظتلاو ديما راب ره هنب روهظ
 ۳ توس ید یتروصر تم رب رفت نالب رو هش رازکنیلصم
 | كد هب یدعس رولوا یراتاع موم iT یتانندقفلف یرلیل اغ



 ها ۳

 چ
 ویشا نیبم ینکودا راکشا او بر ف ی راظتناو ديما هن روهظ هتسح 1 (

 ىدنلوا اطعا هرئسود راذکتصمو الماو بتک رب رق ||
(YY ۱ % 

 %4 بخ یسنهلیا سراب ندتسابر ماعم راد ا لکا 3

 "هک تار رض نالب ردنوک هبیدنفا و ید

 هژلمس دنیتس نتو ضوصع 9 e مدعم ۹ ناضعر ۱

 تاک أ ید دعقد ون هر 4# صرع تو دورو و ۱

 زا

 هرزوا هحو یکیدلروک ىسەلوع مدعم هسلا ۰ را مظننو دفع ییسهخاصم

 نرم لک هلایخو رطاخ هلا قوط هنهاکشذب نداعس "هن اتسا لا اینود ولتیلک ۱

 هلیس هسباله كءا ناب یعطق ینی راکج هدبا مادفاو رادتا هناراسحو

 دعاسم ناکما هلرب نیرو ليم راهظا يخد ند هیلعناود فرط یرورس
 یتییدلواو كعاترضو یس هلاغش او لاهغایبوق رح ص رم: م یتددلوا

 یتعوقفو ترضم قجهلوا ه هینس تنطاس بلق یلاعت هللا ذاعم هدلاح
 کلات قرهیلوا یسدرفا قافتا ندشدلوا هدام جهلا هال زب و

 هرکس هلا موس رع صم هززوا قوا ددو هداعا هعدقتاواصم
 هروکذ م زاغ و بوالق روم أم ند هملعناودفرط یدنفا دیحو نوا یسلیا

 ید ندفرطرب و لاععا مو ص ص ص ندقرطوب هلو ا رمیسن و نیم

 مه ندنعلدلوا هدتعلوآتفو را صا هل راتروص علوا تصع#, رکاذم

 فیقوت ود روئاوا راعشا هرکفرط هروک اکا هدعب زدنا لوبق تروص هب
 « درانی ی ژروطارعا هیسورو هسئارف هدنناقالم تروفرا نکا رووا
 ندنفرط ولهیسور هنسعا هلاصم دعع ادرفنمهلا واهیسور كم هياعتلود

 اضتفا ید ند هیلس تطاس بناح یه هنن راقداوا شرب و رارفامدتسالا

 دلفهیسور یواح یب راهلوا رییس هشرکب و نیمعت امی رس كراصخمهندبا
 بودا دورو یدغاک هلا نادوبفرر صوصخم كنيکسوروژوب یلاشرام
 هدانئایرلف دشوا نییەتو باا راص> ص بقعرد دند هل داود قرط

 هدذسلآ شعا روهط یهدام یتافو كءوح رح اشا قطصم مظعا ردص

 هیلعتلود هل اکرب یراب رهش نرصح تاه> و نساح رانا یاعت هم

 لوا صخ رم یدنفا بلاغ باتککلا سر نیکعا عاجرا هنعاس رارف



 تارع : هل لا ید ندنفرط یلود هسنارفو لاعحالا مدع یار وَ

  بوالوا س ح الع هدیمالسالا حش روضح بقعرد هو

 توق ییدلبا تابا هلودعيج كنول هرناکنا هظاللاو «رکاذلا یدل
 ۱ دن ینا ا اوا كموق رم صخ رمد هعفد وب ارظن هنس رحم

 ندتارضم ینبدلوا مقاو رارکتلاب هبهرب اس لاحو هپ هیلتلود لحاوس
 یتطابتراوهداعا كن یر تافاصعوس طف با هطاصم ضرع هلب وب هلضف
 || ینیدلوا یعرمش خاسع هکلرپ و باوج هلبا در هناود ندیا فیلکتو بلط
 ۰ || رارف هنسهطاصم هتلکنا هلهجووب ینبم هنغیدئلوا اتفاو هدافا یتافنالاب

 | هلبا هیلعتلود هتشيا ردشنلوا حالصو ملص دیدجت هلبا دنس بولبر و
 | | یتروص یدکنا بوللوا هعدق خاص م دیدج طقف , دنن یلود هزلکنا

 . || مالا هدنتح یلود هسئارف لوالااک كن هیلعنلود هسقوب رد هج هلب وب
 || راذک رطاخ یعوقو للخ اندا نمسا رم توفصو صولخ یکیدلبا ارجاو
 هدنداهسردامدقم رتسود لازا ییایتسابس هک دلاو  ردلکد هنسن رولوا

 | || هدجنن هلولسو یارتعا ینترضمو هب رخ "وف كنولءلکنا نکیا
 3 31 ر وک ین هلاصم ردا قلدصتو هظح الم یماخو قجهلوا هن هرلعدلود

 ٤ || صوصخ ه ول هملکنا كنب زروطاربعا هیسورو هسنارفو ینیداوا شعا
 ٠ | هتل هدریدفت یداقعنا كن همام ةلاضم یرلکدلبا ضرع هلبلاسرا رب روق
 . || ناب و هدافا تاعفدلار رمسود راذکنتلصم یتنجهلوا لخاد ید هیلعنلود

 | كن هیلعتلود نکیا ففوتم هيض ع هد اصهدزاغو یصخ رم هزلکناو یکیدلبا

 . زا هتسایا راظتاو ففو هلا تفو سالتخا ردق هشدامهنا كنهماع هطکاصم
 || روذعم هوجولاب هیلمتلود هداب ۳ ارظن هننایفک یغح هیلوا دعاسم ناکما

 كعناومنالوا راک رد هدنداهعنا هماع *؟هطاصم هعشب ندشدلوا رطضعو

 | هجورپ كن هیلعثاود ذه ةلالا هلکعا اضتقا قلوا عفت رم هحدقم یرب
 |[ هلعاعم هلاواصناو هزاتسود هنساباهعدق هطاصمد.دجم هللا ولهرملکنا ررګ
 || هاو كن رابانج روطاربعا صوصخاب بویلوا كجهد جیم ,دقدثلوا

 | هدنفح هیلللود ید یسلوا یر هناصااخ "هدرکفارمعا كن هسئارف یالک و

 ندنساضنتم هل قلاب كتافاصمو صولخ یکیدلبا تابثا هلبا هب وف هلداو امدا
 توفصو یصواخ كن هیلعتلود رخاو لوا هلغلوا رهاظ ه هلج یودا

 قعوقو روصقو لالخ یخد هل وپ ندوب بوبلوا یروصف یندا هدندناتمو



| 
 تحت

 ر لک عسات رک 46 %
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 | ۶# نالر و هس راذگتحشص» ذسنارف ر اد هنس هل اصم ول هزلکنا 2 |
OR 

 ¥ یروصرب رق

 | ص ولخ یکی دلوا مالا ہدنتح یتلود هسنارف كماودلایدا هیلعلود |

 | هنبکیدمرونکل لخ هنوکر ب رخ آو لوا هسا ضتقم قناتمو تابلو توةصو

 | تارک اذمو تالاکم نالوا عقاو هليا نمود یرا ذکتنصء هسلارف راد

 ییصم هزتلکنا یر, ند هګ رص "هبوق "هلدا نانلوا ناب و درس هدنراسلحم

 ولهتلکنا نوګ رط اخ واهسنارف درج نکیشوب تلاحرب دنن نچ هلوا

 تاربطم ین دلوا ر احود ك هینس تئط)س ورن دیر وهط قم وصخ

 هسدارف مک وربص هب رشک تافلکتو قاشمو هب یه اسمان ناراسخو ۱

 راشم تلود یک یکیدلیا تابئاو دی ات ینت ونصو صؤلخ نالوا هود ۱

 صواخ هب هک دما ةدهاشم هرگ رب رییصلا و تفولا بسح ناف اکم

 هن زاغوب دیقس رج هنس نج یصخ رم هزلکناو یتیدلوا راد ا هدنوفصو

 لج تنولهملکناو یکیدایا تدوع هنوک هل هدعب بولک هبا لص ضرع

 قد وعو ترسام 4 رکا ذمو «a5 هوکرب هرزوا ینبدلوا ناباع هددنع

 لاک نالوا هدنتح ولهسنارف ینیدنلوا تربغو مادقا هدهجردمن هوخأتو

 هدندنع تیئاقحو تیارد باب را کود ا یوف لیلدرب هننوفصو صولخ

 یراروطاربعا هسورو هسنارف هدنناقالءتروفرا ادعامندن ول ردیهید و تم

 لاسراو جارخا رب روف صوص نوجا هخاصء ضرع ههزلکذا ندنرافرط

 نکیشغا هدافا اجب رص اعسر امد رتسود راذکتلصم نکو دیا شثلوا

 ضرع هبهینس تاطلس یصخیم هزلکنا نالوا هدزاغو وربندهام دنجو

 هنتوا هیلعتلود نک: | شہ اک اروم أم ندنفرط قلود صوص ہد نمط هطاصع

 قل وجت ی وس رم صخم هنب هچساضنقم قناتمو تابش نالوا راکردوربند

 هد هسا شما | روصف زر وچ .دمالک الام مادفاو یعس نالک مزال هلاهماو
 هلداحتو تموصخ د دشنو هب راحت دوخاذاصماب بویهک هلاهما نزادمپ

 دصوصخوب یربخ یکیدلبا باوج یعطفو رارصا هدنرپ كنشییاوند
 ندنفرط اشا يح یرکسعرس زاغو بقاعتم أو یدنفا دی>ح و وو اک

 | تەم اخمو تنی ابم بچوم هل ولءزلکنا كن هیلجتاود رک هلب وش بولوا

 امن



 دیلرو یسهنروپ اسپ سولسنوفو یچلبا ندا البو یسهتننا

 مارو یلاعت هاش ام لاد هل ون ندنوب تا ش

 هوا دهم و یار ییلود نلتوط

 ۲ 2 تا كن رلیانج یهاشداب هزنلکنا ولتمسح هدام یجد

 ۱ زلوا باب yf مک ندنا راّتعاو تاعتلا یرلف دا وا رهطم گلف , لیلا

 یر هیلتود هنارابتعاو تافتلا عجارةن رلیجلبا لود هزیلکنا لباقمو

 رلهلوا رهظم داماک جد

 ناسا اتو او تب ۇر ىخاصمو رومآ كن راحت هیلعذلود هدام یحرکس
 ۱ 49۲ تان یبصف راردنبهش هدرالم ندبا اضتقا هدنکلا# هتلکناو هد هطلام

 : تابفام«نالوا یراج هدنرلفحیراس ول سد وق هزلکنا مس هددسو رگ ثكالام و

 ۱ وا ۱ رجا جد AG EB هعطن

 یرلفدتاوا نیرو ینیراتمدخ قحا بولت هدنا مار ییراذاجر نالوا

 فرط هلان ینلناسجرت سولسنوق هص اشا كج هیابا ادا .درالع

 قاقنا مدقا ندنو یصوصخ قماملوا اطعا فب رش تارب ند هیلعتلود
 فاتضا دباعر هلوصاوب ید نزادعب هلغلوا ندداوم شلوب رارف هل اارا

 ۱ ندرانلوا ی اص هاکتسد ناک د هدرازاب و وشراحو ندنرا هفاط فارصو

 ٣ روکذم اش ا هصخخرب ج ندراندبا دب عضو هراشیا الث ءوب رب اس
 || یسولسنوق هرنلکنا هدلحرب قرلواندنساباعر هیلتلود كلذك هی وا ا
 رهيب داعفاو بصا

 هرلکنا هصخخدرب نادتس ەە و راجو ندتساب اعر هملعتلود هدام یعئوا

 | یززاغوب هایسو دیفسرح یب هب هینطتطسق جلخ . هدام یجت رب نوا
 . | تا ا قلوا جونم لصالق یدورو یسهنیفس تنج هنلخاد
 هعدق لوصا وسشا نوساوا هسا ر ولوا لود ییئف هدرض> تفو

 هلوصا وب جد قلود هزلکنا ندندلوا قج هنلوا تاعر هب هینس تنطلس

 هیلبا مالا اعر

 اضتفا ندنفرط نيتلاصم نیلود كل همان دهعوشا هدامیمکیا نوا
 رولوا نکغو هدنفرظ نوکر ناسفط ندکسم رات یرادمانش دصت ندا

 هوا هدا هرئداعس *هیاتسا هد دم لقا ندنا هد 1



 ندناربهربع یظفاح یشلسبا هیطرش كما طبض هلبا متم رهشقاهلاشاپ ||

 | ندیم یرهشرق هیاشاپ اسد نالوا یسیب یکلیکب راک یلبآمور
 هلیساهسا یرازو یا هجوق هاشاب ی *نیهاش ندنار هره موروح هاشابیلع

 ناکاکیترازو كماظع یارزو راس بولب روی هیجوت هیاشاپ نیدلالعدیس ||
 یدئلوا سابلا رتل هن راد ورد هنااا

(DK 

 یتروص همان هلاصهنانلوادقع هد قلود هزلکنا هليا هیلدتلود <

 هبا هیلو د هرکص ندنخ رات یساضما كنهماندهع وشا هدام یجنرب
 ا رسا ناثلا ندنیفرط بونلاق تاداعهو تشابمراثا هدننس یاود هزتلکنا

 رولو |لباق ردف هنوک زوتوا ند همان ص رات ذمرح هی هکر ابم اص ویشا
 هنلوا هلدابم ددرتالب هطوا ید سیا
 هنن رو ره نوکرب زوتوا ندنځ رات یماضعا كدنسوبشا هدام یمکیا

 یراق دنلوا طض هسداراو لح شالوا طض ندنفرط یلود هزلکنا نیکد
 1 هب هيل ها ودقرط هلتادوجوم ریاسو نامه و بوطو تهیرلفدئلوب هدتفو

 دنلوا میلسلو در

 شلوافیقوتكن راجت هتلکناهدنتموکطارادكن هیلعتاود هدام ىج وا
 هئاوا ملستو دراماع هسوا راو یزایشاو لاوما

 والثم یدنس یتراح نک دهرفو یطورش هماندهع نالوا دقعنم هدنسهرخالا
 قباسلایناکیبک شماملوا ح۶ تاز اتما صعب شقلوا طبر هدنس اروم

 هژوا ربتعمو یعررح
 هن لاطعاوذخاو ن افش مزاول وایشاو لاوماکنب راجت هزلکنا هدام یخ:

 هنس مدعا سم ك هل دتلو دهد راص وصخ ردبلیهسا یی رات راک رار اس وراد

 هزاکنآ هر الا لجال هل و ندنو لباقمو ءا هئس هت رپ د "هلماعمو
 هلکنا هدف یرلقارب و دعو یراح هلعتلود كحمدبا لش دما دکاع

 هژوا راکرد یسهناتسود ۵ ءاعم و هلماک هدداسم د كلود

 ارخؤھەدەيلەنلود هرزوا یساسا چوا هدزو نالوا عدق مسد هدامیملا
 هله> ول یسهدام هلخاد ت را اصوصحو یسهفرعت لک نانلف مطا



 ۱ یناما نوردنا ۳ سنا 70 ا ینوع )7 لک

 تبع رات هبیدنفا دجشدیس یتناما نوریب دغاک هبیدنفا كب فکام
 0 ىس هیاب هعلق كحوک قااکو تسایر هناسرب هدیدنقا لع هداژ ییسااامو

 ناکاک هراس بصانم نوللوا هیج وت هب یدندا یاجر نیما دع نالوا

 ,REEL یدلروب انا هدنرافرصتم

 ینللوفیف اشا هاا دچحا یصولخ ندنرلیشا جوف لاع هاکردینااغا هایس

 | ینلاغا نی نایطولع هکبدمحت یدیفح یلدنراد ندرایشاب یوبق هنب
 . || راسب نایحتولع ها ناغع قیاس ینیما انب زاغوب ندنراواکدک یلاع هاکرد
 ِ | قم را قلا ندنسولفاحواقلیشاب یجن وط هیاغانیس> هداز یکب ئالا یتلافا

 | هنیدنفادرعسدجند هصاخ ناروشحمس ییللوهیفاشایهن نخ هانا نطصم

 یدلروی اعنا هدننیصات كلذک تاوغا راسو هیخ و

 ¥ ماظع یارزو تاه حوت ۷

 هتسلس تلااا بوئلوا ارحاید ارزو تاهیجوت هدروک ذ٥ موب تالذک
 | هاشاب ییطصمیلح قیسا ردص یوبا لیعسا هر ول نره "داف قلطفاحو

 هلیکارکسعرمس یزاغوب دیفسرح نامرقتااما هاشاب ناشعرب زو یلوطانا تابا

 بسا ردص باح هیاشاب سابعرب زو شعم هیاشاب یح دجش جاطارب زو
 هلاشاب هلادبع هداز مظع هلرازو ءاقباهقر هباشاپ ایض فسوب موکهربزو
 ب5 تالمرح حشو هدحو شرح هیاشاب ناععدیس هلیرازو ءاها نور رط

 . | یرغواهکب لیعسا یلغوا كناشاپدج یسالپ هلبسهبنرقانارهربم لیدنتسوک
 ۱ ند ارمرم س وکسآ ءا ول هیاشاب ىلع یلصرا نالوا هدنس هظواع لیعسا

 شا ورد نادنآرمرمم نالوا هدنس هظدفاح رالو نعرح ءاو] باشا کكالام

  tyهاشا لع یلشعرم نداریم ینلظفاحم یسهلفو هیناخ | .
 هراشاب دجا یلدادغب ندنریمربم رهشنکساهباشاب ز هاط ند ار رم كلذکو ع

 یغاصس هی رصیق هرقنا ءاول هیاشاپدمش فب رمش ربزو بحاص زنی
 ندنارمرهدکس هباشاب نجرلادبعدیس جاحخارب زو یظفاحت لئاربا هلیفاطا
 E طاف یلنالب ندناریمرمم یرهشکب هیاش اب ع یرادولس اشاب دیشروخ

 هک هیاشاب ¢
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 زی و ید ام RE اقناس د كا > هبساح ساب ی ید

 هب یدنقا مع اص تاکر باتکلا او اهاس یتراظن هناخحوط هیدنفا

 یسشاشواح نوام تاکر یتراظن یراهناحن وراي وادازاو لونا

 ندنرلشاب ییومق للام هاکرد ف ےۓہھآ هناسرپ افاست یناماحطم هبیدنفا نس>

 افاس باک یرصیو هرزوا | كليا طبس ۰ طبص ندلاوش هانا نسخ یلکالس

 ساع یاب نوطاا هیدنا دیغادص ی هک یواوم
 یراوس هیدنفا تباث ےلس یتباک فرصمهیدنفا تباث نامعن قیاس لوآ

 یکلیج هعطاقم ماهسا هبیدنفا نامنک فرصتم هنت اکو اساس یکلیج هل اقم

 یلوطانا اقاس قباک هاتس ه یدنفا قداص دع یرظان هلاك وط اقاس

 هيل ام ان اس یب اک رادیلس O E مارا ی وسل بسا

 ین كاد اقناس یکلیج هرک ذت هیلام هبیدنفا 0

 كحوک هر یدنفا رد اهل ادبع قرصتماقاس باک ىجاومرانۇيلاق هب یدنفا

 هنیدنفا ىلع یناک كبدو# الال یسج هعطاقءنیمرح اشاس کالج هحانزور
 یکلیج هبساحم یافوا كج وک هبیدنفا فرش مهاربا یکایج هلیاقم هدا

 یلیح هعطاعم نیم رح ه یدنفا دو ی رادهش رخ اشا فس وب اقناس

 رایج هبح هیدنفا یطصم دیس یر هتم هنلاک و یباک رایج هب رعاشاس
 دج ظفاح ییباتک رلیمغلو یبرربجخ + یدنفا نطصم ظفاح یباشک
 قداص هداز اغا نسح یباح یکلیح هعطاقم سومعسب هیدنفا بان

 هر یدتقا راص ىلع ی راد هک ی | كلکر ییانکنیع ناي ولع هب یدنفا

 راس ءارغ هب یدنفا تم هنر اف ناود ق , اگ راس ناخ ولع

 قداصیسج هلن اقم هان اناس اف کرس هیدنفا متسر جا اییاک

 یدما یسح هبعاحم یاقوا ان اس يکلیج a 14 كو هیدنفا

 اص هداز هفیلخ یکلیج هرکذت هعلفكح وک هبیدنفا بیج ندنسافلخ
 هتل اکو دعلف ویافاسندنسافلخ یدما یکلجهعطاقم راصاخ هیدنفا

 هنابلاس هر یدنفادجا یهاسكليج هعط اقم شاب هب یدنقاكن دماح قرص

 اشاب نسح یکلیج هعطاقم لوبناتسا هبیدنفا رهاط حالا یکلیح هعطاقم

 هب یدتفا ناس>ا ربع يکلیجهعطاعم ةسور هیدنفا ك ىلع یدیفح

 هریدنفا فد رس ندنس افلخ ف وکم یکلیح همطاعم زوم رام هب ولوا
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 e E قالوق اک ندتفرط الب هلیحوق الست
 روسکا داسف ت ردهره ردنا- دابا تک هعبقد نوا شب

 4 1  ییهجتنرپ قح هلرةر و هل را 0 هیس دو 9 ر هناهاش یا بس

 ۱ تكداوحو یفیحارا ید هسا س هلوآ ب و٥ ئ هد رشت بویهرب و

 تسایسسمسکسا نوجا فمحارا حطو ندب رکاح فرطو ىدا هنب رشکت

 || هداسقاطرپ قبجارارشن كرلنوب ندنغیدلوا هدنفلواارجا مزال تاییدأتو
 1 % ۱ رديه ۰ یدوم رک هلیسافا| ه هکلهم كرالد

 ۳ و ب ويلن وس اه اقش ا قم لا رک راس د هيل ار اسم

 : یتفیک كناهللا راشم ناطاس زنم ردنوک ندنرلت رغ لاک جد ییهرک دن |

 1 | ندنکیدکعا ر وهظ یسهرم ید هسا شعلا ةدافا هن رالوق یسافا
 1 1 "كن رلت رمعح قیاس راکدنو ادخو يدلوا تراسج هح رمصت هلوکو

 | قات وظحم هلهوجو لزمدنفا باتکوش درج هکرولیهلا یلصا دوصتم
 لاک هجردعتو ردتنما كلام هلیعفد ایاک كنمرضم لاوقا ندا نارودو ۱

 ۰ صو مع نر اهنا * هناندا یی وشا ناثلوا تآ رجب ندزرعار طضا ۱

 || هناق كنلحم كنب رلترضح قیاس راکدنواد>-بولب روب یر هناهاش لرج

 راسواهبلا راشمناطاسو یلاخداهب هطبار تعهرزواقلوا طوبضم هیاغلا
 هلهح و یرلکجهیعهدا نآ رج هتالاح والوا دمب ای د كنتافلعت

 ف هلاک ولم ھا "دارا هلهج و هنصوص> یعارفا هر هم هطباض

 ولتکوش ناسحاو تج رمو فطاو نامرفو ما هدابلوا هسیا رولب روج
 ردکش زاترمضح مهاشداب مدنفا مت لو ولتردق ولتاهم ولتمارک

)٤( 
 یاهیحوت رفد كنلاوش یس ەس حوا یرک ب 1

 هبیدنفا میهاربا یج هبسا شاباشاس قاشاشواج ینو ۲ یچنزکب كلاوش
 ینا قش هبیدنفا قراع د حدس ندنسافلخ ییونکم یباک رواکدکو
 یدنفا ع رکلا دبع لوا هیساحم اهیاسثلاث قشه,یدنفا ینوع دم یتلراد رفد

 < یاماد #



 ندهشنلانم انو ٠ نیدهسدتلنماناو  "یدمآنیدهنانمانو |
 هکردنایهاپسیاغا ناوید *یچککب نيسح نویامه ناود

 ترعد#

 هاول نرم هتم نده ءا نماناو

 نط صد نمرج

۲( 
 ٩6 یربرش كناشاپ رادلع #

 تاقصاایکلم تاذ نالوا تاود مايق ةبام نیظفاطا ريخ ترمض>

 نده و"ءمو هب روص ضراوع ٌهناک مانالاو یایللا تعادام نی راب رار

 هذهلاحا نيماهيلبا نوررفا اموبق امو نرهناهاشدار لالحاو رفو نوصم

 یژهناکولم تاعسلاعم تاذ تیظوظح یراکفا مدقا كراغصو راک هفاک
 ناهاوخربخیرلیعاد یدندا مالسالا مش ولتحاعم هعقد وب یشاندعلوا

 فرط نع ین را هناقداص دعلاطم ودنک و نیم ین ز,دافا كنالع

 روضح ضورعم هان هنب رکدردنوک هرکذن هعطقر صوص «یرکاح
 لوعتهلاقد مطاحت تیغبک هعلاطا!یدل هتل یراب رادناهج روفوفمایم
 هدکلدیشدا هضم لاوقا نوک انوک یلاعت هللارع رولب رو یر هناهاش

 نوا قمالوا ثابدا یب بولوا برطضم هدیاب وہ نمهلچ ندنفیدلوا
 كن رلترضح قباس راک دنوادخ هلجزا رویم هنلوا تراسج هیاهذاو ضرع
 هدلاو الیدبت هدرا همک ندششیدلوا ورق ربغص هدنفرطرب كنءرناد یرلقدلوا

 هکی دلو شعاراردنا راذک و تشک هدنواه* مرح لخاد نوعیح هب را

 تاسغلعتم حردنم هدنرا رکذت كن رلیعاد یدنفا مالسالا میش هبلاراشم

 راد هث راترضح ناشلاذیلع ناطاساعسا واتصعولتلود یدیصوصخ

 ندنرافدلوا هيمو طوب رم هلی اج هملاراشءیتباس راک دنوادخ هک هلب وشب واوا

 شید یاوع ناهداو 0 یتاعلعتو فار طا رک و یسودنک كر ۲

 سولح یی افط صم ناطاس اب بس رقزب هرالع یيدتا دانا رمکفر ط ًاضعب نوحا

 هدنک ی> تویلوایاخ ندهراکء یاعلا هلیلاس را را ربخ ر هد نکججهرب دا



 یطصم هفاعدهعتلا" هب وعام ءارجایدهعتلا  هیوحاسارجیدهدتلا
  مظعاردص . . دجاهداز اصدح . نیارهلادبعدیسلا

 ۱ ۳ |یهنع نوع دعسا اردنادوبق

 هب قح ام دهسعتلا دجشهیفررحاع دهعتلا هیوحام ءارجاب دهعتلا
 لاونج رادع رکسهل یطاقلا ورد هللا دبعدیسااهدازی رد

 A TE AR ES ST ٠ لوطانا ار فارشالا لع بيعمل

 هیفررحاع دهعلا هيف ررحاع دهعتملا ةيفررحاع دهعتملا
 || نيمادجهدازاشابنیما ._ لماک دجا ظفاح . یض افلاره اطد#

 ترادصهبتبفرشنلا ركسعب ىضاقلا ةيلعلاةفاللاراد

 یبا مود یوطانا

  OOO A N e Iتو 7

 1 ك دهعتلا نم اناو ندهسنلا نم اناو دیس يدهعتلا نماناو
 یادم قیفرنطصم نارصگیانانطصم . مه نیما دم

 یاعردص ۱ یاعهاکرد یرفدلا

 ندهعنلا نهاناو ندهسنلا نم اناو دیساندهسلانماناو

 بااغدیمس دج ديلا ديش ر قطسصم هب رګ روما رط ۳ ىلع

 ی دهمتاا نم ناو نب دهءتلا نم اناو نابجندهعنلا نمان او

  ناوید ناشواح رس دم لوا هسمانزور ناولسهداز

 درج لس نولاس نیما

 نیس

 ی دهعتلا نم ناو جافا نده هالا نمانا و دجان دهدنلا نمانا و

 یزررس لیعاعما هدانا رع لوا *هبساحم ابا

 ااو 1



Eهی را فقوت هی لون هب وڏ طب ۳ هوا لک ا  
 دنلوا تربغو مادفا ماوداایبعو قافال ا

 ارظن هتخب دلوا ساسا یتنایصو تیاج كناب اعرو ارفف عباس طرمش

 ارتفو هنشداسا لرلاضق نالوا هدر هرادا رب ز ندنفرط هوجوو نانادناخ

 خلوا تف د هنصوصخ تب اعر هل ادنعا دح هد مما لاک كن اب اعرو
 كلاعو الک و هنصوصخ فیل اکنو یدهدو ٌلاظم عفر نیغلوا ند همزال

 ماود كنا هسا ر ولبرو رارق هلهجوت هرکاذلاب هدنراش یراناداخ

 هالوا اتعا هنسهاک هعوقو یدعو لط قرهلوا یر اغءو هن رارقتساو ۱

 تعبرش رباغمو اضطروا فالخ هلرب تراظن هنلاح رکیدکی نادناخرهو

 تویلنا رابخا هن هيلهلود ضرغلانع الاس هسدا رولوا ندا یدهدو مطارغ ۱

 بوانر و راز هرک اذلات هب هعیس طنارشوشاو دئاوا مادقا هنعنم قاقتالاب

 هلغلوا عقاو لوشراب دهعو هللا حق هرزوا اا وا تکرح هنفالخ
 امد: هد ند ) یدنلوا ق و بکر بتم دنس وشا اول [طوح

 طساوا قررح (  ملع عی“ هللا نا هنول دب نذلا ىلع هما ام او هعس

 وشا ( لنذ ) . فلاو نیت مو نیشعو ثلثت هتسا مظعلا نابعش
 یمایحاو دم ان كن هبلعالودو ید طار ینئدلوا یواح كرتعم دنس
 هلفلوا بحاو یسلتوط لمعلاروتسد ماودلایبع تولوا ساسا هثمها ما
 دنسو ترادص ماتم نوڪ ا ءال وا نکگ یریغت هلا تاوذو نامزلدبت

 یصا یادستا ید AR هدیا ف رشف هل و ن دنلوب ییاوتف

 هنسارجا قرح قرح بودبا اضماو متخیدنسوپ هدنرادوعق هن رادنس»و
 2 یس هداه دنس مخ > وشا.هلیط رفت هلغسم هدلدن نحو رهیلما مادقا

 لدبت هیعالسا تشم کو هقلطم تااکو كرك نوعا كماعا بسک

 ندمت یدنس لصا رلتانلوب نود اه ناوید * کلک بععرد یک کدتا

 دوخاب هعلطم تلاک و هلرب ر اطخا هرللوا تفولا سرو ارك سولا

 هرزوا كمردتبا اضماو نخ هئاوذ ندبا دوعق هنیدناسم هیمالسا تعشم
 دنس وشاو هلتوط ملا روتسد هلی ادق هنا ن وامه ناو د جد ماظف وب

 هد رادجات لاو دز یروصر ینه هنج هل ریو یرلتروص هلندی ا اا

 تراظن ل وم دنفا بانگوش تاذلاب هتسارجا ارقسو امناد ب ولوا ظوفح
 مالسااو هلوا لءاش یراهیئنس

{r %و سان  
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 . یدرانادناخ لوا هلیرالوا دهعتمو نماضالکو هلجج هنسهظفاح یاقب |
 . | نابعا هلوقعوا راهلوا نماض ههوجوو هرانایعا نالوا هدنرل هرادا ریز
 ۳ 8 هلوکر و تنا هلرا رخاهجو دوخاب دہ یسرب ندرا:ادناخ ههوحوو

 ۱ 5 ابر ده ا اضرو دهن قالخرکا بويعا دصق وس
 ۱ عفد ناذینس الا ند هفلطم تاکو ماعم قيا دعد هسا روأوا

 || سک رهو هیلبا باتا یتیرخا هنیرپ بودیامادقا نادناخ لوا هنعفرو

 | یدصتو ضرمت هل شراقر جراخ ندند ودح لګ لوح هنس هدهع
 ۰ | ج اوعد هلچ كرهیلئاد نیو یازوا هسیا ردبا زواج مکر ه بویر

 ۱ دنلنکشو عفد لنالوا قاعش ثعاب سا لوا هبنئمو زاهیلبا عنم تولوا

 بولوا دوجوکی تلا٤ نابعاو رلنادناخو هوجو هلجو هنلوا مادقا قافثالاب
 | هیارقفمک یهو رہیا قاطادش هقاقشو لالتخا عفد قافت الا یلع

 | یجدكنا هسیارلبا تفاامم دنسارحا كتهرهطم تعیرشو ردنا یدعتو طظ
 |[ هدنفح رانایعاو رلنادناخ هلجو هنلوا ييس داعالاب هنسهیرتو ببدأ

 | ید هننطاس همدخ و لاجرو العو الک و وللثم ینیدنلوا لفکت هلهجو وب
 || دص وسو تناها هنوکر ندفرطرب هلبا داسفاو كبر تاقوالانم اتقو

  / ند یک ۳ مرز هدب دع هلج یس صح بحوم ناد و هک هعوق و

  هوجوو نانادناخ هج هنرانادناخو تاذو هتسه اهلوا ریدکت ةيناسفن هکدع |

 4 رشایس>رک او هیقوا تکرح هنفالخ هدنفور هلو رالوا دههتعو لیفک
 0 نیعتلا لوا هدندنع هلچ وح لوا هسدا ردا روهط یس كثر

 : هوا بدن هروک هنتمهن ندنرادص ماقم

 ۲۳ ا ند ناو ندرافاتوا هد لانا :سهاسطرش
 ۱۳ ۲ دا باتش هدورو ه هناتسآ راتادناخ هلمعت ناذیتساالب دنارواوا داس
 ثعاب هعفدو ها فص رکا هتسلر دلاق كعاحوا لواو هارلثل وا رسما ۱

 رهق یر ودنک والثم ییددل ردلاق كنت ارفن یسهعلق زاغو نالوا هتف

 ندهقبط هنره هسدا ندصانههاو قماوا عفر یرلیماساو تالریدو لیکنتو
 نادناخ هلمج هنص وصخ قلق مادعا قیفحاب نوسلوآ هسبا رواوا

 3 اے “او دّتنما كت هیاتسآ یتتواوا هلمحو دهعتم تالا هوجوو

 يک هنناسا



 ۱ هنلوا تباعر ااد هلوصاوب ۱

 صا ا مان لوصا وراد 3 ل هیاعاود عیار ظر

 بول یی ن ىس ر ھ نیزا كود هلعلوا یروص كع رو دص ندههاطم

 هلذلوا یهاشداب یهنو را اضحت یهنو رہا لواو هیلبارودص نداعط#

 نالوا قيروء امو حراخ ندنرومآ ےکر هو هیطا ترادیح هتک هاا
 ی اوعد ضەلج فسلا 2 یدصد هند . رومٌأم لر =| هدانز ندنصم

 ه4لهح و و ياد ناف کیا قبر وما كلالف نجل صم نالو تواوا 1

 مومعاا لع كتاض رعلو هنسعاوآ عفر ندترومأم لوا وید شعا لخادم "

 صا قره وا ناذیتساو ضرع هر هعلطم تاکو ماق» روعا يه هلیور

 هد ندندنهڪڏ دل نم هلج هک وا تکرح هرژوا یهاشترادص یآرو 1

 اش راو تاکترا دهد لو نواق شال ید نداعظعتر ادص ماف |

 الحاع هب هیلءالود قلعتم هب هیلحاد ر وها لک و هر هرشط کو

 رد هلحح ها رووا رادتا ههراک هنوک راس قوا ۲

 را بدل بوس اکب یتعنعوهلوا طرش زمانا مادقا هنعم قافتالا نولوا ییاوعد

 تان ابعت هلا تارق ورع هنسارپ ندرلت ایلیوس قلطم لک و لوا ودد

 هرلذوب نیفُعاوا دهعت ندنفرط هلج هنسهظفاحو هنعنم یدكنا هسداردنا

 هداوا تامارح اعاد ید

 هظفام كناود ماظنو كانطالس توفو كئوئامه تاذ  سماخ طرش

 یرلن ادنا> كلام 11 والم نمخدلوا دهعمو لفك نم هلج هنس

 ندنررب كنلود ناکراو لاحرنالوا هدلخاد ل کو ندهیلعناود كنهوحو

 هلقافناو داحا كن هلج یخدنانیمطاو تدنما لیصعتو مظعا طرش یتینما
 لخاد هفاقنا*براد هلغلوا ممر یهایود,فقوتههناعضو تلاقک هنیزازرب

 هنادناخو هثناذ كن ررر لاحروالک و لرکو نایعاو نادناخ رک نالوا

 دما طرش فالخ كنور ندران ادناخ هک هلروش هلوا نماضو لیفک

 . ندنرار_ ریو ارزو هدرلهرشطدوخاب ند هیلهتلود فرط هک دا نیب تک ر حرب
 نوید نيسو قازوا هردار واک هعوق و دص وسو ت اهاو ضرما

 مادفا قافئالاب هتعفدو بدأت كنالوا رمماصم قر هوا یبآوعد رم هلج

 تل اکو ماقم هیالک وو ناکرا هلج لخادو جراخ یهاشداپ یهو || ۰

 ا ماعم یهو صا ةداکو يبا یدصا هروعا حراخ ندنس هفیط و
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 ۳ هيس E ام توقو 4 ا تا ك 2

 ۰ | هنسهافو ندتناهاو داسفو هنسهظفاح كن راهیلع ىضا رمو كنرا هيلع

 | همئدلوا هدنايح :عزودنکب ودیا لفکنو دهعن ًاموع نم هلج اند و الام
  هلهحو و و هلوا ن رھ ابض هک راب اداخو دالوا دعفدلوا هدنایحو زع رلداد

 ۳ یاش هلذلوا اد یهاشداب تربضح هجو نسح هدن هح هلچ

  هنلق تفایا بم ماودلا ىلع +یراکتم دخو یراذک رکش

 هرم هلج ید ازت کشد توقو یماس كن هیلءنلود یا طرش

 .رارق هرکاذلاب هدننیب نم هلمچ هانب هنفیدلوا افیلاهیام هزعرلنادناخو تاذ
 یر رګ ند هاقاخ كلام نوعا تنطاس نوو دار هرزوا یدلرو

 هجوم ماظن نالبربو هدنارک اذم سلاح كنارن رفنو رک اسع ناثلوا بدتر

 یس نم هلجج هناقب ماودلایلعو دان ر نارا یرکص تود
 همدخو ناکرا حومح اجراخو الخاد هنرهطدارو ماظن بودامادقاو

 تاودو ند ماو یتسهداع ییئرت رکسع وشاو . راهیلیا ماندج نادناخو
 |[ هلا نامز بالعنا بم هنغب دلوا شاو رارق هليا ارا قافلا نوجا

 Te E a راحت 93 سا ی 5 ا ف “ار EY ا

 4 ٣ رج ۹ ۳ تو ا ۶ ا

 ا 1 . هنت ۱ ۱ <

 E r > ۳ 7 bh : ی

 هلادسحو داسبابزا كر رحم وید رد هلو رد هل بوش دوخان ردنارسخوت

 ٠ || هسرونلوا تغلاختو ضازعا ندنفرط رلقاجواو زدبازی و هننک یییربغت

 لکد تراسج هنربغنو حکو حج: بولوا یتباوعد ماودلا ىلع نمهلج
 | نم هل هنعفرو عقدو بیدأت قافتالا ىلع بولي نئاخ ناديا هفش مد

 ندقرط هره كنهيلءتلودو هاا تقلا ره ز هدبایونو هيلا تربغو مادقا

 تعرع تعرس هئس هلباعم اعم انشا وهظ نشد نوسلوا هس رواوا

 كلل وصا وب هلغلوا ندماظن ساسا كْعا تردقم فرمص هنایکنتو عفدو

1 

1 

1 
1 
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 ا
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  Eهیلوا عقاو تک ته 3

 هدناب وب بولوا لاما مدقا كرم هلج تنطاس رفو ماوف ثلاث طرش .

 رشکت نوحا توق دارت یمه هر داوا دهم هک قافنالا لع

 كن هیلعنلود تادراو كرکو كاسم لامل تب لک واثر عادوا هرکسع

 فلتو هتسهدانو لیصحت ندن را نول وا دهمعتم هنس هظفاسح |
 مک ر هو هثسارحاو ذافنا كنيهاشداب ماکحا یهاواو هنس هناقو ندناراسخو

 دهعتم نم هلچ ةد أن قافئالاب هشردیا تعاطا مدعو تفلا وستکفل 
 سس سس سس

 + هلنلوا رم



Eا اتش ا تراش ۳ 37 بدوا لصام ۳ یفشو ۲  

 تان اسف یساب ندانش ۷ ا ۷ اینا كلام ۳ هد

 تروا توف كند اس تطاس هرس هسدالم قلوا ناباغ قالاح قاعشو

 یلعاو ادک و یاب تلاحو و لتح یذوفن ًاحراخو الخادو لدسم هتنسد ۳

 هلغاوا للخو نهو ثروم هه دجا یاضب شف مو نمد ةا یتداو

 عاضف نالوا عقاو ق>رغبو ینیداوا حن ییههبرک تروصه هتفرهنفر

 "هدرکفارمعا یتیدراو هنسهنرقلوا سر دنم تئطاس شاسا هلی رقنهم ولعم

 هرزوا یناشلا لیلح صن ( راصبالا یلواا اوربتعاف ) بولوا رابکو رافص
 ءاحاو هماقا قلودو ند ماظن عاعدو تربع ذخا ندنالء اعم قیاوس

 هلمج ولواو هنایدېت هقافنا كنتشتوب هلیس هبرمخ تون ایلعلا هللاذلک

 تر دم لذب هراهظاو لاصحا باسا یسهلهاک تود كت هیلعتاود
 كرد نم هلج یتش دلوا بحاوو منم هتفادص تمذو تناد هدهع كلا

 داحاو دوجوكي نمهلج یرهنلوا دّمع ,ددعتم سااح هل ناع ذاو
 هناذ توو لاکا بواوادوهحو عسو یراص هتلودو ندیایحا هد اعئاو

 هراشتسا دنب هژاریش یتسهنسح طباوضو هرکاذم یی هیکلم "هراس داومو
 قشوو طور هدنس یآ هجور د ییطاا ت قافلا وبشا نب هزر کیدا

 ردزشعا

 نع دنفا جمعت یو لاع تمعن یو واتناهع ولتک وش لوا طرش

 ناعسنگوش تاذ رک هلب رللوا تدم دا تلود "راد بط یراترض>ح

 كاي اعلا بز ترمطح هنیرا هینس تئطاس نا دییشت رکو هن راهزاک ولم

 دلسو هبیهاتتلاسر بانج تساحور دادماو دانتسا هنناسحاو فطل

 لاجرو املعو ارزولرک تاقوالانم اتفو بواوا نماضو دهەتم نم هلج

 انلعو ارس العفو الوق ندنرلفرط رلفاحوا هل لرکو نانادناخ كرکو
 دعب دسردنا روهظ تکرحو روط اضرو سما فالخو تئاها هوکرب

 نم هلج اجراخو الخاد هن لبق تربعو بدأت كن هديا تراسج قیقکل
 یدكنا هسردها زوهظ اسم هدهدامو بودیا ترضو مادقا قاقتالاب
 نایلوا لخاد هقافنا مراد وبو هئلوا مان دج هنلیک"و بدات قافتالا
 تب اعر هداحا طرش العفو الود بولوا یباوعد اکا هیهلج هسروئأوب

 یس جرم



 1 ی منم هد را
 1 اا نیب ثسشل درب رو

 ۱ رد راد ا یکدم ءاش هح ةیلوا کاخ ندااقو لی

 ردندلاح یاضتفا قئلوا ی رو بالر ' هليسوءداشو مان قاز ۳ یی

 : اطعاو هرادا ندیربم بناج ی راتاو هقولع نک مزال كرلنوب و

 . || باج لصاملا زلردکج ترورضو تلق هترلتداعس بانج بوتاوا
 ۱۱ نالوا راک ر دهد هنس تئطاس نام دخ و ترهشو تیص نس> كن رلد دادس

 ۱ ليه هەو صاع یردصاخحم قرەلوا نراذک هعماس یرا جو یعاسم

 ۳ ۱ "هداعا كن هبلءلود ۳ رگ ید - هک دا رخ بولوا شعا روبح هز  کصولت و ۱

  یراب روند ب اشح 1 دوصعموب ندنف دلو ی رب دی ییاظاو شاشا |

 - هفلوا ترابع ندنطرغ یسارحا داحالاب هلما اقدصاو ناراکتیج وال
 نکتیجو یانشآ ماهم یاضتقم هدفداروب یراتداعس مولعع تیک
 زا ندندوجوم یران زوتسد زاد هرزوا رع راعشاو رب رگ یاضتقاو

 | نالوا قلعتم ةن رلب ریشم بانج هدیلاولوا هلبمان یعکنفت یردلوا هقشب
  باحصت-الاب نامه هلو رپ رک کن یزادقم تل سجوا یکیا ندنارف 3
 و تراشاو ر رح قیفیکو تعراسو تمه هتلصاوم هتداعسرد

 ردشملیف یزرمصعداعس یدان هداتسرفو رب رگ تدوم هکاق هدنفایس |

 |[ اهافش یرغادافاو ااصو نالوا هدا بوب لوصولا یدل یادت هللاءاشنا
 ھن راتدا س بوص صوص یردنب زکادخمل وبف نوحا مهفت جد

  هچور هدقدلروس یرلب بشم مولع ندر رقث كنا را دافا ةفاك هلک رد لوك ||
 ۱۲۲۳ هنس هرخالا یذاجج ۲۷ یف ردلومأم یرلمروس تمه هنکرح ررح

Ce 
 1 < قافنا دنس تروص

 ةولصلاو قافلاو دجاو قاسیلع اوماق لاجرب مالسالادا یذلا هفدجلا
 ۳ یلعو قایشلاو قابلا هتمارع عقر یدلا دج اندیس ىلع مالسلاو

 باک رن بس ( دءناما ) ق اولا هلردسق اوده تجا نذلا هاو

 تنطاس هناعع دیاعتلو د نالوا تم لو كن هلج هک ردلوا ناصف نمایم

 رهظم اذه امو لا ندنروهطیادتا ادح ن رے نوعا تولوا هد

rS 

 تساسه عذرو قافتاو داكا تکو شو ناشو تسلاعو حونف یندلوا



 0 3 لود نیرو یماخ ار ندم ب رام

 بوص هګ لوم قحا ی 1 هدیعب فام ردا ۷

 ۱ سس "هدارا هلهحو ییددا دیک هد ی هناصلاش * دما نالق یراتداعس ۱

 . رلیدروبب سولج زعدنفا ناخ دوش ناطاس بودیا قلعت ندزوب هفشپ
 ناسحاو تیانع ءرکصلخم یتویامه رهم هدهسغوب رقافعس| ردقنره

 كالم یبک نعدنفا ناخ دوج نابطاس یراب بانج دا هل رلیدروی ||

 ناطاس ناکقنج یراوطاو قالخا یدلیا ناسحا هاشداب رپ تلص#
 بسک كلاع هدشویامه ٌهباس نجرا هللاءاشفا رزرکب هرهدنفا ناخ حلس ||

 هدقناس رود نکل رداومأم مدقا ندهیهلا فاطلا یستبا تحارو شیاسآ ||
 ةمفتم ربع لود راسو هسلارفو هبسور هلنهج نرفنو تشحو لورم هزج ۱

 شاک للخ و نهو هنساسا كن هیلعتلوذو شر ددا هد زوک ی هیلعلود

 دوجوکی دبنس تنطاس یاغدصاو هیلعتلود ناکرا هلا ندندلوا

 قوا تم هناا ص سا كس هدي ات بابا كنهیلعتلود یقرلوا داصا

 ندا تاقا كفرطو هلیکلرب , لکوک كن لج هللاءاسشداو نددمزال |

 ركض نوا توطس ئارا دن زوک ند هرکضذدکد ر و ییماظن

 هداتعدخ كتاودو ند نیغلوا ندداوم نالوا ۶ عو هنوبامهرفس

 صخا یراق رشت ید كن راد روتسد بانج نوحا قو هدکلرب

 ناراکتیج بویلوا سدقم هراس یراتداعس تاذ هک هلی وش رد رع ولطم
 رغ ورد ليم هنن زاب رشم قرط ءان هث راقدلوا ندننارضح ماظع یارزو

 ه.هیلعتلود هاولد ردقنره هدنسهدام رکسع امدتمو ردراکردو لاکر

 یعاسنالک هزوهظهدنصوصخ یعطننو رب رحهد هسدا شمام هنلوا فوم

 اد اذه مم ردراکشآو مولعم هد دنع وع وم یرلن روتسد تعاقتساو

 هدرلم دع» ینیداوا دوحوم رکن هدب نک ردو كم جوا ځد هدنرام ر وتد

 هلتهج ماظن وغا هدشاس رود یرغ ندنغیدلوا یروصولخ عومس

 | هدیلاوخوا هن یسیژنکا هد هسا راشلوا قرفتم تارفن نانلوا رب رك
 | كيب جار ندنرانلوا قلعتم هنب رلیربشم بانج ید كرلنا ندنرلةحهلوا
 رولوا نکع رادقم نیفلوا راکرد تصخز هن راتداعس فرط هنب و رح مدآ
 لوح یرلتمه هرشکت ین راب ریشه راد هلهحولواو رب رک ادد ریش هسا |

 | دما سس



 تو

 ی ٍ € ۲(

 ¥ نالب رد :وک هراشاب زا ندنفرط اشاپ قطصم رادلع
 وا ها 3 یتروص یا وام $

 ریراترمصضح مشادنرف وانوم واتمرک» ولة دامس

 1 دیه قیرلاورد صالخاو كربت یمن اصلاح مودق هتداعسرد

 حج هدرشرز یراب مشم تار رګ نالب روم اریساو هداتسرف هدنضرعم

  بولوا لوعش هلا یروصواخ عالطا ىشاا نهو موهنعو لوصو

 | ندنراپ روتسد تاعز نالوا او هندومو انشا مر مزال یافنا

 ]| نالبرو لاسراو لوصوم هلاک هجرد هراکتم تیظوظح نالوا لصاح

 || لوبد یاج «داهن بواوا لصاو ید یردغ رش بده هو رب
 یارزو راک تيجو قداص كن هبلعنلود ی رلتداعس باج ردتلوا

 | ىس یرلودروس مارا هدهینس تنطاس تامد یواوا ن دنماظع
  یراب زوتسد ترغو یراکتیج نالک هروهظ رد هر یدعسو تفادصو

 ۷۳ وتو ےگ هنابناغهدنرب ربسهیقحیرهلوا نعهن اصااخ مولءاعاعس

 و ند قا أو دوصعم ید ۰ کس تواوالصاح حو

 ۲۳ I ادا هل دس قلوا تراسع ندنصرع تقادصو تمدع

 | دوجوکی هلا هیلعتاود ناراکیج ول یرابربشم تاذ اصوصخو ةبنس
 . || رقسو كمروتک هدوجو هددننب تدخر هدهلودو ند قردلوا

 e ثعا راھ ظا ق هبنس تءطلس "هرها توطس ید هدنت ؛- لب صء

 9 تو یارفا رول ز یمایف كن هیلءنلو د نالوا نجما للو هکیدل ات ردم راکفا

  رظن نسج هدنرلعح هینس تنطلس یالکو كرعرایدتفا ناسناوب تفالخ
 | طوت هنداصاو تا لوص> كن هيل ود ناکرا هلبا یراهجوئو
 ۱ یراترسح نا قطصم ناطاس قیاس راکدنوأدخ نکیا رهاظ ینبدلوا
 ۱  شاحو یینادن اخ یلوطاناو ا مور توب یفداصو یا الو د

 ۳ كرلودو ند ندفرطره بويا هشيا ىلا رع رب هلیبس> كنا ربفشو

  لعمصم ید ند هعفد و یلاعت هيا داعم بولی راص ەھ یرلند

 ا E هیلع ءا ا و ا هنس دحر د قاوا

a 3 



 ۳ ور 0 راغ بکا ا ۱

 بوطرپ ندول هنسور یدادبا ه راک هلاد مردف نعاس لاو یدلشدریک 0 ا

 را یرللازیحر و یدناا رسا رادقمر و یس4 رع هاج ددع جوا هل ۱

 كناوه ترارحو یدادتءا كبرح طوف یدنلوا فالتا ی رفن ییخ

 هلته جوب یا یفاطو تا ید ڏر اظ کا هلردسح یدادتش 0 ۱

 یداکچ هن راهاک ودرا نیفرط

 ورلب | ا نواه یودرا مر ؟ا رادرس هرکص ند:>ارسا نوک جافرب

 یدبلا 4 هرس ها تی رادام ار ۱ 1 یسهیص قیعحور لر دبا تکر

 یدناوا شی وروپ هلاد ره هرک جواو
 رک و a3 رط 9 ند* رس فن وشراق كنهتوط ولهیسور هدانناوب

 تاهد هد دساآ یدلبا دم رب یس هر ده کخ "هو یک ەد“ ور هلآ را را

 نوا كنهر> الا یداجو یدالک | یک > دیه هلی | تسواع» هبوبامه یودرا ۱

 هيد السا رکاسع یساد ردو یدلما دم یعج» ور یسهجآ یلاص یججرکس

 یدلوا لخاد هغحمهور ارفطم

 یرثا ترسم ربخ ینیدنلوا, صال ساو رس هلهحوو كغ سور
 یدلدیا الث هل تخادلا رلب وط هدقدلوا لصاو هئداعسرد

 نالک هلا هدر تاضو رعم ایفاعتمو طوق هرانات نالک هلا هدرهوب و

 كنلح مس رر وللوق مشب و طوق هاس یلعا رر هنس دخ رقن یکیاو

 كناح مسزب والوډ ید هليا طوق هاس ىلعار هن رانات صلو

 رقن زووا هژد راهب رع هزاهجو بوط ناثلا ندوآهیسور الا O هدعا

 نورا رل کا نالوا روءأم هنلاصدا کا دورو هب داعسرد رسا

 ىزدلا نوتلاو والود مپ هلبا كروک روم شوطنوق ررب هن راغا
 ز> وا را طو هراس یلعا در دن رراکتعدخ رقن ییاو كلج مس درب

 یدارب و كال مس دو وللوف 1

 ىلعو مانالا دیش ىلع مالسااو ةالصلاو ماعلا ىلع هللدجلا
 ماركلاهاعكاو داحالا هلآ

  KEHFمسا €
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 هزکد ب بول ۱ HETER هرزوا كاک ارد رحم یدنفا ب

  هتس هاست نولوطو بوئود هلکعا روهظ هئئروف ولئدشرب هدقدلحآ

 1 . یژنکا كنس ةعبلو یدنفا رعثم یسادنتک هدقدلوا نکاس اوه نوتیح

 ۱ رفت جاقر یسودنک بوغارب هددنیفس یزلنآ هرزوا كلک هتداعسرد ار 2

 اک ندنولوط هدنرویم زور دنح هلکمرب و رارف هندوع ار هلبعاا

 هوطناموزب ونجو یسهدلب انواس الوا یرقم كناباب تفو لواو یرهش اسیئو
 | ندنچا ناتسناورخ هلبقب رطیراهدلب اتاپ ولو ه روقو نردواو انودواو

1 

۱ 

 ۱ لصاو هنس هملق هود ندشافاضم یتا هنسوب هدرطف دیع 1 رک
 كنها یذ هلیش رط هنردا رک ندنتلالا هتسوپ ار, هس خد ندارواو
 ٠ || یودرا یدعس کز ر دشلوا لخاد هتداعسرد نوک یجرکس
 E هناکرحو لاوحا كنویامه

 و #< نویامه یودرا عداقو #

 . || نب رهعافلویکنو جور نی زا نک وا هیسورهرزوا یتیدنلوا نایب هدالاب
  ینودامه یودرانال وا نیشناتشمهدینعم هل االتسا یتسهبصف هقسوا نیشقو
 شل هدز هداعا قوف جد یسودنک هذرلهب راح وب هد هساا ملا دی دهن

 ۰ | یشاندشابمو تدور نالوا اعور هدنسهرا هللا واهسئارف هدلاح یییدلوا
 ۱ هئوط هلاهح یفیدلوا رو هکعا قوس رکسع ولتیلک هن وب ناتسهل

 كر هلیکح ند هج وا ندنغح همههردثا ون ر کسع ولساک یک کن اوا مدتسالاب

 ۱ یدیشلوا روح دغعالد وط هدنرزوا یطخ هئوط

 كوهدور یک ییدلک دترادص ماقم هسا اشاب دجا زال دیدج ردص

 | یودراینوک هبنشعت یصمتلا كن ,رخ" الایداجج ی هنلما یصاللا

 |[ قرلوا رابکبس هلا باحتساب هب رکسع فئاوط نالوادوجوم هدنوپام*
 ۱ یطاق نالوا یسهفاسم نعاس قحوب یکیاهفههور هلا تکرح ندتم

 3 یدیشلوب لوصوهنس هلح ری وک
 یراوس كم نوا ناناوآ قوس هب وزلبا هد لاوحا سسجت یسادرف
 هرکصندک دعا یکنج هخرح تعاس شا تردلباملا یدل هلا رول هیسور

 هنما نام اکیسا یراق داوا ش مکان هد >راخ قحهور یرک اس هیسور

 ۱ یدلک دهاک ودرا نوئود ید هیمالسا رکاسع هلکعا ن نصح بورک

 4 دەب ۳



 یدلرا ندناب ردنا عادو د یدنفا 2 بود ۱

 شابا عدقت هب یلامباب هلی رات حوا كلابعش هن یخد یهرواعو و ||
 یدلبا ناس لیصفتر هدنسهضا رع یییدلوا

 “راد كن هسنارذ یی هیاعنلود هدب ورب دناق یییدنفا بع یا رح تالیک و شاب
 هدسراب وربندزهنسهفو هسیا یدنفا بع بواوا ترابع ندقملا هتقاقتا

 ییفیدلوا لصف ییصا لا رب ج و شءهاکد رافلشالف ق وح ك هلل وب

 یدزامصا قالوو الص هراز وسهدی اوخ والدم و ن دنع داوا س هالک اهب رکاب

4 
4 E: ۱ 

 تار وم اقا بت ۱و هدشزاب وریتدنفاقئا هلل ر وطاریعا هس ور كنوياءانو

 هنس هلج نامهو یدزامهدوئوا هدتفورپ جی4 رد تالماع«یکیدروک

 یدررتسیا هلب كلوک هنب رزوب نوسلوا هناب رهتسم كنب رارومأم
 موعه هنبرزوا یربرب هیسورو هسارف ید هیلملود نی روم« راس
 قووم هن دعع ہذا هلزوکر هلا واهیسور هیلعلود هد هرم وا هد ودنا

 هخاصم دعع هللا واهیسور نویلبات امدعمو قدا هراس ںواک نا قرهلوا

 ولدیسوز ید هیلعنلود هرکوب یک یییدفارب نکلاب ی هیلعتلود هد ودنا

 رلددبا هدنسوزرا یار هدفجآ ینویلبات هد ورپ ویدا ځص دقف هللا
 لا نیدرط كر هشلهداب ز تشابمو تدور یکهدنشب هیسورو هارد هله

 تر ما لولداو یدالشا هب هی رح تاکرادت الع هلا نشو تع رم

 ربا د ضعإ تاذلاب هدهار یاناو كتیک هبهدنالوه نویلبات هدنز وهط نوا

 بح مل هاک یدابا تک ندسراب هرزوآ كعا تراظن هب هب رح

 هدوء تیفیک كن دنفا

 ااغ راذکنلصم نکا هرزوا قمتیچ ندسراب یدنفا بع هدانئا لوا
 هدننیعم هسا رولوا كجهدنا تافو هک داش هلغلوا هتسخ هحرغا یدنفا
 یدنفا بع نیم یفیدنلوا نیبعت هنتلاکو راذکنحمصم كناجرت نالیغارب
 تع رع هلیلسرام یسودنک كرر و هناجرت بوزاب بوتکمرب اطاشحا

 ناجرت هلکعا تافو یدنفا بااغ هدنفرط زور دنح یدیشعا

 خد هجنراظن شلرب و هنتراظن هیجراخ هسنارف روک ذم بوتکم ندنفرط

 هب یدنفا بحم یفیدلوا شادیا لوبف یلاکو راذکتلصم كناجرت
 ردتلزاب

 أ

 نساارف ندنشدناود هرزوا كجا تدوع هتداعسرد رە د تنمل



 د ردقوب ( یدشوا ق درلو مست ی وڏ نالوا هدنرزوا

 نالوا سود هد هسا شملوا قرص قذارف نویلم زوب ندر هرط نوڪ ا
 ۱ ۳ .دیلءتاودزردبا دع ردشکا ءا قرص لزوک ءاش هننو دلوا واهداف ۵ هیلعنلود

 9 ( نوسلبا لاصعسا هد اص م ولت هشو والناشر هدب ودنا ٽرغ جد

 زویهیاكنو)هماکذا ن ۱۳/۷ ۰ یاب يشع نویسر ودر هلون هر ول هيسور د

 زاب ا یتعیداوا س 3 لوخد هس . رلنایل دیسور یسهنیفس رام هعطق
 : لاو رداکد ردقلوایرا دعم كرا هیفسوف لیکو شاب كحد مدا 1
 هیفام عم ردرلڈ ەرەك هل راوارهب یرط یب كلاعب ما د دلا رک ۱

 زاملوب رب هلا وا هیسور مزب و رولیهلوا هضراعم هيام هب یا هیسور هداموب
 رک رلب وتکم هنسا صا یت يعج نا ر ندزد هرط و زر طاح هبهب را فسا

 كنواهبسوز هروک هلاحوب زرد هداماو رمهاح هلب ررکسع د رانا هلغم وا
 رظن حا طو ندنوب ردعجهثاوب رکسع كزو نرد جوا هدنسوشراق
 ه هیس ور كنول هم و ردع یرطسع كنولابسورپ و ردهداما جد ولچوسا
 ی هطاصء نمدارم ندا وج ردوو مزو ردر هاط یی لوا نیعم
 | رکاو ردنرابع ندعتم ی قلارا قلارا كولهیسورو لی
 دسرولاق هرزوا تلام ردف هب هبا هدس هدب ويک هنشاب لفع كنوا هیسور
 هذه ةلاخا جد رفت كم یرکب زو قج هنلوا ۳ رج ندهسنارف دانععر ۱

 هدنسوشراف كلوا هيسور تقو لواو قح هناوا هوالع هرکسع نالوادوحوع
 نکدقو ىسەچ|قوچىدغاك كن و ] هیس ور رکسعكب زویشب
 هد . رزوا یسک د ) زرب روک هللا هډ هدا یر ثلا ن ه۵ تویلوا ز رع دغاک مر

 لصاح تو هل وب ردس هطحاصم ا دص وم ( یدنفا یک

 عطعنم یدیعا ند هم ه و كلوا هزملکنا ( اکو هلکعد ) ق>هلوا

 ۱ مر هکنوشاوا نکم ولعم یدولو رواواروبګ 4 هتل هدقدلوا

 | هدیلاوحلوا مویلاو روبدیک لزوک ك رع راتحص,دنرافرط زیکر وپ وایتاپسا
 قعلوا قوس هرع راذحیس هداضتفا نيح ادعام ندرع رکسع نالو

 صم هیسور نب رفنرندرلنوب و ردراو ر رکسع كي زویچوا نوا
 یس ەظفاع رادام اراد كنلحاوس هسلا دو کد جات هملح نوا

 هر هیلعل و دیرربحوت هد کند وع همْسدآ ردراو رگ رکسع قوحط نوعا

 ٭ نکسرروتوک چ

 جس

 ود نکیا هدان واش راو مس امدقم ) ةلبأقم اکا یدنفا بح هدک دید



 3 ولی را

7 
 تفو 7 نا رکسع كردبا هژ.سو یراهدام ییرح هل تو +

 هیسور هدکدید ( ردنا تکرح نامه هلبا رظ هنئوف یدنک نقی علا 0
 راشعا هئداوح نانلوا جرد هدنرهترغ هزلکنا ) كردا شالت یسهلپا

 نالوا هلکزس یروطارعا هیسورو راردبا عبط ین راکدتسبا ارپ ز یلماملوا ||

 نالوا دننورد كع روطارا یجدرسو ردا بول طم ساق كغلتسود

 شارا نداروا نویلباا كجمدا توکس بودد ( نیسفقاو هرارسا

 فرح یتارواح وب هدکدشروک هللا یدنفا بج یمجلیا هک یسادرف
 قرهلوا یسهعلاطمو یّأر ودنک ربار هلکعا هناکح هبیدنفا بح فرح

 هلاح قنایس هدرل ها هدکشنا رکسعقوسه رزوا یرکیدکی نیفرط هجرکا
 ینبدلوا قیفک ید یدنفا بح شید زاعالشاب هنسوب هبهب راح ارظن

 با هضب رع یکیدلبا مدفتهبیاص باب اخروم هلیخ رات یچوا كلابعش هجبک
 ردشلیا ناب و ضرع
 شلزوس لوبق یسافغتما ندلاع باب ودنا اقعتسا یدنفا بح امدقم

 هدسراب اهد كجتدمر نوعا كماعوکروا یرازرسنارف هرب ندرب نکا

 دن رر قحو شلرو تصخر هنئدوع یقئرا هدانئاوب بوناوا رما قماقا

 ناکجاوخ هلبس هلاب یس هلباقهیراوس یدنفا بلاغ نانلوا نییعت راذکتصم

 یدنا شلدبا لاخدا هنکلس نوبابه ناوبد

 بوراو ندنشدلوا هرزوا كْعا تدوع هتداعسرد یدنفا بع هيلع ءا

 رع رلپ وتکم هزات ندشرکب لیکو شاب هدک دشروک هلا یلیکو شاب هسنارف
 كل هبناغعرکاسع هدنسه راع قشسور قج هوا ناب هدرپ ز كرهبد یدلک

 ندند رفظم كن هملعالود ) هرکصندک دشا ناب لیصفترب یني رفظم

 كب . يمرگب زو هدشنیعم دواد لاشرام .دابأاملا مز قداوا ظوظحع كب

 هداین وسو واسو زواج یکی قرق هدناتسهلو كب سا یرکب هدقسدادو

 زسنارفکهدابلاتا هقشب ندنوب راو نع رکسع هداب ز ندکس یکیا رکی

 ردا عمج هدنسلام"فرط كنايلاتسا هلا e < حوف جحود د یر ؟اسع

 هتع رع یرفوط هندو دح هیسور هرم رط هرا وابو لوربت اضتالایدل

 نعل ) یدئلوا نویسر ود هب واهیسور نوحما هیلمتلود هلغلوا هدامآ

 هیلعناود كن هیسور هل وا رکسع قوس هثدودح هیسور ندئفرط نسفارف



 E تقادص ۵ ناز زی ق4 7 تاوهس هہتراصم 1
 کم نموب و هز مس نفر کد رب كهل ید قاود هسئارف _رایدانا تمدخ

 | هسرواک هلع مان( ترم نوم ) نالوا هدنراوج سراب وش کب رکسع رس
 داوم نالوا هيف عزاثم هد کابو کسرولب هدا طبض یهل هدرس تفواوا

 1 - هدننورد Lull هدلاح ییدعم هسا لول ماظن ردق هوا نرشن كحذلک

 كب یمرکی زو ىج ةئاوا رب رح اددع ند كسار و هع رکسع ۳

 یرکی قاب و مری راو هرکی رزوا هلیا هواللع ید تی رفن كب رو ندرکبع
 مرلهش رح مر ردنوک نوعا دادمآ هع رکسع یک هداینابسا ید یرفن كي

  كزس ردفو كلجوك هج هدنسهرادا كرکسع ردقوب و ردلام الام
  هیسور ندنشیدلوا رک هسفا هک نکسکجهدنا هرادا هلهجوت ن گیغوب هک سقا

 یرککیدمهدا لقن یک رکسع هلع مات یتوست نالوا هدنلخاد یدودح

 || بولوا لخاد هتیعج نر ینلهقود خروبمدلوا نسرولیب یخدزمس

 ّ م دليا قاخا هر ةسلارف ییلهفودو نوا كمر و ثب وقت ےہ ےل ص م

 | یرطاخ ینیمهنغیدلوا ندنساب رفا ركب روطارمعا یسهقود خروم دلواو
 | هطبار هرک اذلاب كتهدامو و صیص2 رار ندلح رخا هدقودو نوجا

 | هرلتلود رخا کردی | افصا نکیشقیا فیلکت هزمس هعذد جاقرب نوجما یسلوب
 هکر کسر ولیب هدیا تاکش هج هتلود یک نوعا هداموب ر هرکی ذلبا تاکش

 هج هتتلود ایسورپ و نکیدلبا ط.ص زر ردفوت هدنس هام ج رس

 هدنسهلاصم تنسایت نکنا زکففنمو نکتسود هک کس ر وایو هدنا تیاکش

 تیعجج یسهدام حروبمدلوا نکیدلبا طبضو ذخا زارپ یلیخ ندایسورپ
 نوا مکیدلبا قالا هب هسفارف ینروبماه هکلب زامهلوا هلیسوه زکب رکسع
 : یتسهراحمو تراجت كند یسهلوا قالا كفروبماهو نسرولیب هلو برس
 عطقنم كنج ار قعاوب یصرفو نعشد  ردشلک مزال نوعا عطف ایلک

 | را هلا ولهبسور ولهزلکنا قح رداکد یلاخ ندکب رګ نوعا قمالوا
 یزهداموب و زردهدکعا حرد ید هدنرهنغ ودنک ینو رلفدلوا هرزوا

 كتلود نکل نس شکا رار هکتلود یخدتس مدلنا هدافا هءفد جاقرب کس

 ص مر نوا یهظنت كراهدامو هسبا هلیوا روبلک باوجاکسندنفرط
 یتسا كلرمغلتسود مهتسبا یفیدناوا حسف لم ەلاصم نب رانوسردنوک

 كوي رب م دکح ید یتلیعج رکن رکسع هلرابتس زالوا رواوا نکل مرسلا ۱

 ٭ تاود #



 روردا ریش ی واهساارفو ربقوت ی ولمملکنا اشاب ىلع كردا هنشرریم

 یر هطا نالوا هدند ول رکنا یکاولافکو هطااز همش ند هقروق ایز

 هربخ ذ نوا دورو هلرس 2 ا وادا 8 هدلاح یکیدتنا الما هللا هړخذ

 رز یناشاب ىلع رک ۱ هءلءلود ر ودا عاتما ن دوعاص هک دتسا

 ولو ردکچءدا روس هن رزوا كا ادرفثم یروطارعا هتسارق هدا نايا

 كنواهساارف حو رشه هجور ید هيلعتلود یدیشاللوف ناسا د ذش

 ۰ یدرو دا زارمحا ندگهزتسوک هدعامیف دنا مت هربخ ذه هدروو هلیساعدتسا

 كحیمر و امدا "هتشر سس هن رالا هد و قح هیرف یرلئا مه طعف

 ید یدنفا بح یسجل.ا سراب یدروپ الاوف یامولپید ناسا
 دنسو دنک هلی رات یجوا كلهرخالا یداجنوم اقعاللوف ناسا هدلون و
 ردشلردنوک ةصوصخح تار 3

 هنوک ندنوک تدور یک هدنتش ةهیسور هلا هسادارف ةسذآ هدانا لوا

 كنویلپان هدنشب نوا كني رفا سوتسغا هله ی دا هدکعش هدابز

 تلودیکیا هدنف رظ ثقوزا | رظن هنس هەروا نالو.عوقو لیسی هرس ور

 یدلاو ههشو كش هدنکحهد | روهظ هب رام هد |

 ها یارتس معقم هدشراب ییاشخا یجسب نوا كسوتسعا هک هلن وش

 هدنرلفدروط ها هر مه هدنولاسبوراو قرهلوا وعدم هب یروطاربعا یارس

 قرهشالوط نویلبا راشعا قداصت هنا ناب یرا,هلیا ارتسواو هیسور
 هرگصذ دک دتنا قلاثشا هنیک هروذ یسنعلیا هیسور ادا هدفدراو هننا هل رلتا

 هقشب ابلاغ نکسرویدیا مچ رکسع نوت هدنرافرط اب واشراو ) اباطخ اکا
 تاس هرککیدع | داو كد هناوب هلا دناعع تاودو ردراو نک هظحالعر

 همس نک کسر باس نکل کس شعا رد ر دی روطارعا ةسدارذ

 یرگب رکو هنس وب کید ےک ورا ی هنوط تودنا رشکت یرگب رکسع

 كا هل وب ندا بولم ھا صم نکسروب هلوا بواغم ندزککیدکح

 هاما نکسرودا راهظا ینتروص كا قوخ ندنرکسع هل رسا

 4 یدعش ههل زکسکج هیمهدنا نکلو نکستسیا كم طضیناتسهل رسهروک
 نالوا هدشنورد اب وروا هلبعسا ینل هفود ا واشراو بو بص لارق ردق

 ر دیل ارق ایوسقاس هک سار, نالوا بیداو ضرع لها ن دراسرپ
 كا بصف لارق ههل سدا رواوا برج نالعا رکاو مدار داس هرادا یا



#۴ ert ¥ 

 9 نشد ی ال غر داوا به دنصرع كجا ت تلا هنن رادعتلوب
 هر ا كمشرک دکنج نوعا ہیک مه

 ۱ نا فدلوا سر + کوا ندراوااب وروا هددهاا ب: رق ىلا تاب طعف

 es یدروشالاح کم رم شا یدنک كردا هرادا یف رطره هلا یامواسد

 ol هه ىدا اا یرللا كره روک ېک ر ونادلا ھت راع تدو
9 
۱ 

 هلا هسفارقو روش روک ېک ش٤ونوا نوت نون ییغایغراط نالوا هدنع»
 ۱ برق هد هیسور ها هسلارفو یدیآ روئارواط ییک سصاح هدافتا

 هیلعناود یالئو نکیشاوا فذاو دنکجمدنا روهظ هبراح هد دهماا
 هدي یرائاود هیسورو دسلارف کات وک هدنارواحم نالوا هلا رزم دارد

 رارونب لو ؟زاعاشا هنملوا تهوصخ لدیم كنصااحم نالوا رفتسم

 لوس و ناف نوعا كلب هدا داجعا هک کو هکناصو

 ۱ یدبا راروناوب رظس» هنسعا زواج یتییرهن
 زا ق وجكب هن رز الب كن ورابات ردق هتفواوا هیلهتلود یالکو لصاا

 ۱ ثامولعهو و رلددنرک وا ید یتعادلا هنادلا هنادلا نک رادنادلا

 | هنسهدعاق للاب هل, اقم هلبا فرص هدنفح یرارومامكللا لواب لوا یبمدیدج
 1 هلا !رهتسا ناسا ن: رانامواسد هسلارف هداناو ی رابدتا تاعر

 09 رابدیادلا بودووآ دما

 ۲۱ بوج هندن وا هساا رف ارخوم نکیشهل وا لر" هب هیلعتاود ام دعم هعدس ر ارج

 یسهطا هفروف هلا طبض ین راهطا ةشولافک و ۵ طذاژ ر ریلکنا « دعب

 هرخذ ندنلحاس قادوائرا هیارو ولدسنارق یدیشلاق هدند یا دساارف

 اعتر یبارخا همخذ ندهسورح كلام هسبا تقولوا بویتسیا كعا لەن

 بوی زاوندنفوهح یهدنرزوا هعبسرتارج هیللودو یدیشلدیا خاسب
 | ۰ یدبا هد تینا لاصعسا یتوتحوب تفو یجهلوا دفع هماعذلاص»
 | نوجا یلقث هربخذ ههفروف دب رزوا یسامدتسا كنولهسنارف هک و بلاح
 ]| یک شما قبدصت یتیرافرصت هب هفروف لزسنارف هسریو تصخر

 "قعالواشعر_ و هتشر رسر هندب واهسنارف هجانعمو ندنغجهلوا هلهاعم

 مته «دنداعسرد ید رویا هدعاسم هئلف هریخذ ,هبهفروق نوګا

 لئثد هبت رصتم هبئاب وربند هنس جاقرپ هسا یراذکتحصم هسنارف
 یتسهدام هریخذ وشا ید هننوب یک یکیدلکهدبآ تیاکش نداشاب ىلع

 # رس +



 | et هل تود كردا ىس هنببلا ناذ حالصا را هسا روا ۷

 باس را تفو یلیخ كند را نالوا روهط دعتسم دن

 دهمزال تاقیفحص هتفه جاقرب بولک هفروسزب نوتسرول یدیشاوا

 شمزاب هنویلنات هرکصذ دق دلوا انشا هن . راکفا كن ردناسلع هليا اعا

 یغدلوا همسر بجو رح ه دننښ نیتلود هدنناضو رع یفیدلوا

 ۰ یدلب اهنا ییکج هل هلوا فرطرپ 1 هلا تم یر جو

 ییئاراهشا كنوئسرول جد نامولعم یکدر و هدنتدوع هسراب كروقنلوق

 كنم ر دناسکلع ه دنمح یساش كلص نویلبات هد دسلا یدتا ديت

 مانخ هنسم راع ولناقع درع یمامع بوغا دافعا ه وزرا یکیدرتسوک

 هکیدلاق ۰ یدلوا بهاذ هنفیدلوا ترابع ندقءازاق تفو هزوا كمر و

 ییایئد هدیودیک هلا بناخ هلا هيظع "وقر یلما یاصقا كتسودنک

 نوجا لاکا یتسهب رفس تاکرادت هیلع ءانب ید ترابع ندککرتد ۱

 تاکرادت نامش قرلوا نون«ییالوط ندنغداوا شانا زاتفو هلهحوو

 هبدیفاک تایر نوجا برحر كائوهو یظعو یدنوی یسهیادشا | -
 یدخا مایف

 هلا هحورشمتاراماو هلدا نغحهلوا روم هب ه رام هلا ةسنارف وا هبسور

 ٠ هتسودنک نادغب هللا اما نامه ںوکزاو ندقالفا هدکدتبا لالدتسا

 هلاصهر هلل راطرش یلق قیدصن لالا كاسر یا لر

 یلاع باب هد هسیدتا فیلکت هب یلاع باب «دنارب نح لالخ یتیم همان
 ارز یدلبا بلط یتساقاو هداعا كقناس لاح هللا در ابعطق ینیلکتو
 | هدلاحوو هلغلشالک | یتیدلوا هدتعالرضاح هنسهب راح هسفارف كول هیسور

 دیاعتلود هلفلوا یعبطیما یسهلکچ كن رکسع هیسور یهدنسلاب هئوط ||
 كنو لبان نامه نوک یوا لتا قفاوم جا ۳

 رلبا قی وشت هرزوا كن ماود 7 نویلنات هدریصوت |
 نادویلنات سدا هیلعتا ود یدبا رسا تمردتا ليم هنفرط یدذک و

 كمرک هنقافتا “راد كنهسنارف ندنشدلوا هشعالا نولسم هلهحوره

 | ضراعم هرکیدکن ویدا زامصا قالوق الصا هنئاراطخ | كر زىسنارذو رس

 ی دیک درع یراعشاح هباح یسودنک كغ راتلود اب و روا نالوا

 هک عسان و < 4۱



 1 دز ۲ EF رف :كنسلاها ایسورپ Ew انالااموع تقوا وا |
 اط هرژوا قاتروق ندننکحو بلاغت كل هسنارف 9 بولوا وادعو ظرع

 ۳۰۰۱۰ باد لرد ده یخ و دشار 0

 ]شرت ناز الص هدهسیا رار ابلق هلبا یلاها ا كوا
 یدرابا انتعاو مادقا هیدیرح تاکرادن طقف ید هدا تراسج هنک رح

 || هلبا هرباخم عطف هسا زاملوا لیطءت هب رحتاک رادو بتعرد هلیسهطساو

 ید ردلب هلتلود ایس ورپ ییکجهدیا مایق هن ر نالهاعم

 روما "هرادا كاتلود ارس وا ور ندنس هد اليم هنس زوعط زو نکس كس

 ردق هتفولوا تاذر دعو لفاعو یدیا هدنلا كکینرتم روهشم یسهیفشا وب

 بئاغ ررر قوجك بوس هدا هدافتسا یشرب ند هعقاو تارا كاتلود

 قرشیکسا كانطو هلا همغیتلوپربادت ج هنالاوق ردا شدی رد یتکیدتا

 هن دصقم كليا دادرتسا ییکلام نالوا شمتیچ ندلا كردبا هداعا ینناشو
 یرراما هب را هدنسهرا هس ور هلا هس ارق هرکوب یدردیا تمدح

 تایلعت یتیدلوا شا ندننلود ووا یربفس یک هد هناو كن هسئارف هدیورولب
 ەدقد لاف هقشح و اک اب نالوا هدیانوب a دزوا

 اعا ج ءهلوا ادا وددو اش هنناف ا سوا هك درج وا دعا

 خروبسزنب بودا هلاحاهب ا قود ینتراطنهیجراخ نویلبان هدانا

 . توت واود وتسوم دن ریو لرع ید يروق وقود ویسوم یربقس
 1 ر ےظعر 0 هسنارذ رتایلعت کب درو هزوتسر واودو یدیشکابصن

 || توی هلربک ندیردناسکلع روطاربعا قغیدنلوب هدهیرفس تاکرادت نوجا

 | كنولهیسور یبس كنوبو سابا ددهنو هفاخا یب هیسور هلهجو وب هکلب
 هدنتنن كعشلرب هلبا ول هرملکنا هرکص ندک درب و مانخ هتسهب راحت ولناقع

 | ندنفرط قلود هیسور هن رلقاحاق ناف مماوریلکنا ند دعس تح وندن وب

 یدیشاا هست و صا یا وس یشدلوا تراسع نافتسعلوا هدعا.رم

 لوا بولوا راد رخ ندنس هعطع ناکرادت كنهسئارف هطوا ردناسکلع

 یدیشع |تباکشهروءلوفود ویسوع ندلاحو هل ندنتابننسح ودنک هدبا

 سس 1

 & روتنلوف #* ار



 كنویلیا هعفداوا لود هفراعاد تقولوا ۳7 هنلاوحا كةر اس لود | ۳
 یدرو دا ار >ا هب ص fe یه رب "هرصاح تولوا قم قداص | ۱

 *۵4] ء اعم هدامو هدذسلآ دعم یسارجا كنه رب * اع اود 0 وسا اما

 نالى ر حاف ندئس هلکسا عروس وع ae روک لاک هدانز كب لس هبراجت

 و ۳ ۵ س هقود خربغس وکوا ندنناقلعتم كنيلارق هق ر اهلاد
 | دهع لور رک ؛ د رواج وسا كل ءعدا تافو اف دف ود نکیا شنا دعا ۱

 یو دان ر ندتساب ردا كنو بلباو ندنرللاش رام هسنارف هلغلوا روم هغمارآ

 در هددسیا نب ابم هنن راکفا كنويلبان ردقن ره تیفیکوب بودا ب اكا
 یدردنوک هن رهش لوقوتسا هلا تارادو مشح یتودانرب كرەبە هدا

 رب هت بویه هلتروف ندفهص لاح ینئدلوا راح ود ام دود قاود ابسورپ

 خربهدراهنالوا یمالکو اسیر طقف یدشهریو رارقرب زونههنف> هنالا و
 هیساسا تاحالصا قحهلوا بحوم یتناشو فرش "هداعا كنتاود تاذ مان

 یسارب نادئس يە طقا رم كنس هل اص تسلت هلجزا یدرورشارغوا هلا

 سم دص یسمام هلسد رکسع هداز ندرفت كم یک | قرف كاتلود ایسورپ

 هلع رک اسع یلک هدایسورپ ن زرسکم روک لاج ەطر ا هدلاح ییددلوا

 یدر ویشااح هک رادت

 روئاوا لک رار واط هللا بانا یتارفن رهام كا و هک هل وش

 ندقدوا ملعت هللا لاخدا را رفت یک هع ردف ییادلوا ن Ke هراروباطوب و

 هلس رهنود یدیا رولا یرارکید هن رر ۱ بواد ردو هد رلتکلع هرکص

 یکیاقرف یرکسع كناب«ورب ارهاظ بولاقوج هه تارقنهدابسورپ گر هدیک

 ند هم رکاسع كم ییاازوب هدنف ران نوک اور نک کیا لک د هداز ندکس

 ايس ور نوش تیاهد و ید رولی هدا لیکشتودرا ماتم رب بک رح
 یدلوا رکسع عم یسلاها
 لاک نالوا دوهشم هدنعهب رکسع ود كل تلود ایس ورپ هدرک سهع هتشلا

 هدنکلام ابسورپ مویلا هدعاقوب و ردیئرتوب یادم كنهداعاقوف یتوفت

 لزولایس ور هددهعلا برق, هکر دهابثناو تربعیاج یماروشو زدب راج
 نولات هکناص زدیس هر كن هب رکسع لوصا وب یر هلاک هرلغ هر هار

 یهساارف هلک ۶| قضت هدەداعلا قوق تروص هوا یزولایسور تقولوا

 یدلو !شلیا روبح ه ةمزال باسا هیهن ییاسورپ نوعا كعا لاعاب
 | تست او ا



 یدرودا

 اف یسروینب سالفا نالعا له اکتراع RO هدر هش كول هاکات

 ۱ نس راجت تالماعم اموع كابوروا ی 1 مطغیف نشود ا رع تورا

 1 هونت یدبا نوط هر هر ندر را ۳۹ یدا تسوا تلا

 ندمنک یهورک هلع یدلوا بلسم ایلک تنا یدنافرهع ر اف

 4 روهط قاناشبر , و قلعشب راقرب نوا فب رەت لص الا یدلاق جام
 ىدالىاق تسصعر شمالروک ثم یاب ورواو یدلبا

 ۱ كدلراکادف ولردره هرذوا قلوب هراحر اکو یراةفنم رک و نویلمات رک

 نارحرب هل ون هدهسلا رلیدت | مای هل هتواعم | دهن قحو مادقا هنسا رحا

 یدملوا رادم ج ینواعم *ل رالود هنعدد كيموع

 دو بولوا هناحور م) یهلر ندداوم مهم هجابوروا هدانا لوا

 یدیا هدکمرک هب هناصخ تروصرب كردبا نالکشم بسک هلوکن د لوک

 | هدففوت تح هدنس هدلب هنوواس ابب هرزوا ینیدناوا ن ایامدقم هک هلبوش
 E 1  هلیهو رک ناهرو کف رو تاو هثویلاکر هک كنويلب ۳ دنا یب دنلوب

 ۱ ّ هناب دعتو ۳ ۱ جا هنهیلع الک كویلبات ردنا هرب اع ارو

 یدا هدکهردنوک زا ناهلعت رویم وشراف

 نونات لح ءدادلاقوف ردا ف قوو تسک هر هو تار اح و نویلب ان

 ةفاك هعشد ندرامدآ نوم جوا کیا ه دنناب هلا عنع ندطالتخا ییاباب

 هژیلاسرا هسراب ةف اک توفاروا يکهدشلاو ندد دو درط كس هم دخو احا

 |[ رالوا راکفا مه هبا ابو یدتا یا ییسمامنا هریاخم هلا فرطرب دوی ایف
 ؟هلْتسم وب و یدنوقر وف ی ره هل.س ارحا هد دشب تالماعم ه دنرلع>

 كنبجم رفا ناریزح هرزوا كعا ه وښنو لح هلهجو یکیدنسبا یی هیبهذم
 ندراسو تسد ردو زو ۵ دنس ان ر نر کال اس دراق م اب شف ه د:طسا وا

 | قوجرب یاحود ساحو هدهسددردآ لیکشا هناحور تیعج 2 بک یه

 ییدم هرو رارف هئشرب قرهلوا لوغشم هلبا لادجو هژ>ابمو لاقو لیق
 یدتا سدح یحاق رب ندنساضعا هدنل الخ سوّسغا رهش نویلبات هلتهح

 هب وسذو لح هدنروص یکج هروک ب س انه تاذلاب یب هبن احوز *هلئسو
 یدتعاط قبعجو هرزوا كعا |

 جک لود

 سا ۳ اس رج دو FE نت تبا یسهراجت تالماعم كنكلامرالود



 ا 2 هروهط ا 4 را ا ۳ ۱

 یدا هدکعروشود هر هشاضم مظع یسلاها ررهش ید

 كنلوصا هب رب هرصاح ناناوا ناب هدنس رص یداقو هةناس هس هک هلب وش

 ندنرایضعب كن هلکسا ایسورو جوسا هلغلوا ماود هنسارجا هرزواتدش

 نشر ندفرطرب هفشبنبلا بولی هوا لاتدا ایشاو دعا زار هاب روا
 تب وچو قوماب و هوهقورکش یرازاغم هردنوا ندنشدلوانکم قعرجا
 لصاح كن زهشراف ماغنامر و تسجتامو شاوط هلا هبلک لاوما یک
 نولیفس هدلوب ارویل یرلکدد هروناغیلام باسح یو دح ین کیدتسا

 یدا شلاق
 ل زت یرراثعا هد هزلکنا ېب الوط ندنسام هلوا فرص كرالاموب و
 قعام هدایف یی رات رجا یچک: هلبسارک هزاغم یراتهف قلاراوب هله بودا
 یدیشلک هنس هح هرد

 بولوا شلدیا اش هنرزوا قی كرالامو ةسلا یصتهوج راشعا ك ءرتلکتا

 ندنشدناوا نيات هلا رالاموب ید یرللد كرادغاک ینددرف كن هقنابیتح

 اساسا یسهبفارصو هب راج تالماعم یکتا ناباشاب هدنسهراس تراجت
 یدیشلوا راد هک

 یسودنکن وسفالاوق هسا روئاللوق حالسوارد هنر هناسذا هدلاعوب قا
 كنهسنارف هیلع هان نهرو نابزهر اس نیزسکمروک ناز ید
 دز رلکنا ید یس هراګ ت الماعم كرلتل ود نالوا قفتع هلکناو
 3 قحا هدلاحاتف اهد هکلب یویلاق ورک ندنتالماعم
 ندنوک یلاوما ناتسدنهو اش ما لثام هزانو و تیوبحو رکشو هوهق اوز

 یدلوب رت یرانانیف هشدلازا هدنزا رازاب و وشراچ كن اپ وروا هئوک
 یدلاغوح ر هلعاعم ییاوه نالبدیا انهرزوا تاتیف قرفو نالند هرویلآو
 یی رب كرلنا هلنهج یییدل وا نم « ور هبات وروا رب كئس هعتما شلکناو

 یرلیچهشرباف ایئالاو اقیعلبو ادنالوهو هس ارف هرزوا قم ردلوط
 رابدشد رک هراشیا هدایژ تاق تاق ندنلم كن زا هبامرس بوئالصرح

 هغمر داوط هه راتعا یاروا یک هعلوب و ولو قناصة كنرهبامرسو

 یز ج رپ بویمهنایط قوچكپ هسیا هیر ابتعا تالماعم وللثم وب را.دشنیچ
 نالوا فنه هللا هسنارف لصاملا یدرولب هلوا زاد هتکس هللا بس
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  ۱ردشتیچ هشوب به یرابیترتو ریبدت هجلوب ۱
 یکمدقم بردار هدقدلوا علطم هنلاوحا كنائاسا نویلبا هجرکاو ۱

 ا شا قمی ونتاکا نسهدناموق رک هلهجو یمامدتما ۳ ۱
 هبراحنالک هروهظ هدلاش بناج سکرهو یدلروک هرغرخد |

 نا تیمما یک یکلوا قثرا هن را شوا ایتاسا هلکمر و قالوف هنن رلادص

 : یدلوازلرو

  ندنفرط نولیات هعفد جاقر ور ندنسهمدالیم + هنسزکس زود هرکس كی

 ۲ بولوا از ندرفن كيب زوبتلا یوم كرودرا ناثوا قوس هان
 یردف كب زوبحوا نا قرهلوا فلتو توفیهدان ز ندنفصن ردق هتفووب

 قج هیمتیچ هشابو بورایچ هلئاترهدفرطره نودلبان یدیشااق تایحرب
 كلوي رب هباب ورو! لاع* تباها بور وهب هلواو اه ج كر هشو د هرال ای
 هروسآ نس هلئسم اینامسا نکیشهرپ و تاقلت ردقوب ہلکا مایف هنفوسودرا

 ردشقار هدلاحرپ شوشم هلی وب نزمسکعا
 3 یهیموع لاوحا كناب ٫ وروا ¢

 فداصم غنب رخاوا كنب رفص یسهب رجه هنس یلایرکب زویکبا كي وبشا
 یجزوط نوا كسجت فا ترام یسهد اليم 4 هنسر نوا زوب نکس كم نالوا

 هنس ودنک نامو یدلک هاد یلغوار ندزب وایرام كنويلمات نو

 ندنساوا لئانهدهع یلورب هلهجوو كنویلباو یدلر و یئاونءیلارق همور
 والو هرضاح راکفاو لاوحا نکل یدلوا نونع رازسنارف ییالوط

 یدا هدعمر دصار یرلترسیم

 لوپ دنیا بناج كناپ وروا ندلوب مانخ یسهلئسم اینایسا زونهارب ز
 یدنا هدکمرب و تشهدو شالت هسان یرلادص ه راح

 كنولهیسور هدانئاون نکیا هدقءالرضاح جیردتاب هتهیلع هیسور نویلمانو
 یسر و ماکعسا هننادحرس ص4 و یسردنت وکر کسع هن دود ناتسهل

 هدنمس وهز وک بور و ترس هنسهب رکسع تاکرادتید نویلبا هنن رزوا

 هد هسنارفلرک هرزواقمردنلوب رفنكيب زویچوا هدنلحاوس یرهنلوئسیو
 تدشلاک شرا رکسع رب رخ هدراتکلم رکید نالوا عبات هنسودنک رکو
 یدا هدکمردتنا ارحا هللا

A ی ۴ 94 
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 توات »انس ودر فا دوو ا ۸ ودرا نالوا بکند قف 1 ۱ 7 :

 رادلغاط كرهر و ریا ردوو E - تردو تاقا هدابژ ندکب بویمهدیا ۱ 0

 هدارویو رلیدتبا البثسا یتسفعل هشوغاس رزسنارف هد وزوا و |
 رلبدادا هر صاحب رھش سئالاو ناههو رایدل اریسا زو شد كي یبایخد

 ندنراکدشود فی یترەلوا یتافان یلک ید كرلنا .دزهب راو نکل |

 ندن ویلبات هلا لرد نکج هیمهدیا طبض یسنالاو هلا لاحوش هشوس لاشدام

 یدلنا داریسا

 هلیساوا نون تباغ هدک دنشوا ی رغظمود كن هشوس لاشرام ن ویلبات

 ھه: طط كسالاو یس وتو لح كنم هلئسم اناضا هدنداقتعا یدنک و

 هرزوا كعخرا هندادما كنهشوس لاشرام نامش هلیسل وب فوق وم

 ندفرطرهندنءیدلوا شرد وکر اما هن رلنادناموق سنا رف یهداینامسا

 سئالاو رلیدراو ةنهاک شد تنسهدلب سنالاو بودرکس یرهقرف نهئارف

 تفاطهلودرا ولتیلک ردقو و ندنکیدهروک دادماندفرطرب هسدایرهش ||

 رزسنارفو شالوا ملست هدنزونط كنيجرذا ینانوناک ندنکیدهروتک |

 شمک ندرافرط رکید الا هجورو ردشلآربسا كب: س نوایجد هرکوب ۱

 کلادهشوس لاشرام هدارو نودیک هث راعفوم یراهقرف نسنارف نالوا

 ردشلاو هلیسو درا یدنک

 هد هسا ناک دنسهظفاحم كسدالاو یسودرا كنهشوس لاشرام هج رک او

 یدیالکد ردتقم هتکرح ورلبا هلهجو یکیدنسیا كنويلپا
 ی رهن لوتسیو هدناوالوایٌسان ندرلبیس نم هدا ناپ هدر ز هسا نویلپات
 ولهلو هصان ی هداناسا هلتهج یندداواروبجم هنفوس ودرا رج رپ هل اوس
 | ندنس هب رکسع وقف یک هدایناسا نکعا بلح هب هسا رف ب راهرو نوغاردو

 ندهیضرعت تاک رح هجرارسنارف هدانناسا قفرا و شلسکا رفن كيشدیمرکب

 . ندنفرط نوبلبانو شک تب روبحم هدنلو هدظفحت لاح درح ها تغارف
 رها نوا یراغا تکرح هلهحوا وا ر ی هداینابسا

 ردشهردنوک

 هب هيض رعد تاکرح كردیا داحا تضرف لاحو فسا نوتکسشلو درول

 شا طبض هدنفرظ تدمزا هرصاحاب یزوژاداب بولک هللا ت ردابم

 نوا زویکیا ك ندنفیدلوا شعوط هنب یراهفوم یيدلبا لر هجدقمو

۱ 



 ١ ۰ یدل وتروق بولیکچ ةن e لوصوا ایدل هنسهلکسا وراط امدق رفوب

 3 ا ۶ :دسوننخاو زوم ندنشدلوا دیدش یعاصص كنيلقا ایتاسا

 ۱ . رایدلاق بواوار طظاتم هنلواح كراهب لوص هدژرب یرلف دلو الت

 ۴ ا ندنیضت یی راودرا رسدار هرمص هرا یرادنح ل وناسا طوو

 | كردنا رساحار هداز كم اوس لاشرام صوصاا لء یدآ راک د

 ۱ ۱ رایدلبا رویم هبدی رح تاورح
 هدنبس وم زوکح نودنا رورم هلهج و وب یرایآ سوتسغاو زوم
 | زوک ید نود انو ردیاروصا ییطرض كسهدلب زوژ اداب نوتکناودروآ

 زا روصا هدراهب کالا هدب ور و مانح ذس هلم اینایسا هدانش ماداو هلن ۰

 || رکسع رادفرب ندنرودرا یک هدایاپسا نوجا یس هبراح هیسور یکیدلیا
 ۱ ییا ریسلا كعابلج

 || كل هدا الیتسا نیکلاع لاقت روب و اینایسا هروک هندافتعا كن ویاباتو

 | لولا هلسملوا ۳ دهزال طض كس هداب صاالاو لواب لوا نوعا

 | ۳ لاشرام نوجا كع رول هن . رزوا كل رهشوت هدنسل نوا كفر وا

 أ یدیشهردنوک نایلعت

 فر كاولباو تکرح هلیسودرا هشوسلازمج هدروب نه جی رات هیلع ءانب
 هدک دنا تلصاوم هنس هاش تهج كنسهوا سنالاو ینوک کیا
 هنط.ضكنسهعلق هتنوغاس مدقم ند هطاحاو ر صح ییناماکهساكسنالاو
 شیورو ندنکو دبا برص تاغ ییقو«كن هعاقوب طةف بوروک موز
 یدلبا مایق هنقیضن همصاحتا ناه هلتهج یییدلوا لکشم یا هلا
 ۳ قمالوا ملسا هرازمسلار و هسلا یرکسه لوتاسا نالو هد هت وغاس

 هلا تدالجو تعاجت لاک بولا هش رازوک ییاراک ادق وآردره نوا

 هعوقو تافل یلک بوراص هنالکش» لو هرمصاح هلب را مایف هبدعقادم

 هدابز ندرفن كيزوتوا یلازمج ریلکنا مانقالب هدلاح وب یدالشاب هکمک
 یدنرکس هندادا كن ةتنوغاس هلبا مج یی ر هفرف لوئاپسا نالوا

 یدناح هنسودرا زمدنارف ین وک یش! یبرکب كاصرفا لوا ن رمڈتو

 رال ویناږساو رای دشرمک ه هلتاقم هنازب رئوخرب هللا موجه هرک دکب نیفرط
 هتح هل وب كرالویناسا هدنس هر رام نادیهنکل . رلیدشلکنج هناريلد

 يک هفرف



 ییدغا افثک ادلکنوب هددسیا رول ذج هیلوایاک كنادعاسموش فزوژ ||
 ندنکیدتسدا كع ادف قیلارق دوا بولک مزالیسا افعتسا هدنروص ||

 ه دهار یانئا یدشا تدوع هدر دام كره روک یک نون زس هراح

 یدروک هدلاع ناشی هداز ن دیکلوا یسلاها رل هدلب ینیدارغوا

 یدم هری و ځد تیلسنرب قجهلوا شخ ديما یک یرک هش رودنکو
 هراز, نرومأم یهقبچ نداروا یسودنک هک یدروک یدراو هدب ردام

 زا تالوصح نوت ندنکبدتک قاروق رلاوه هنسوب و شمام هلا شاعم
 کال وک ام هدد ردامو شعسکیرااو یر هقرف ایئابسا ههسب ندنوبولوا

 شع | الیئسا و طاقت یی امداعو نم هداب ز ك یراعسا

 لع نویلبات تقو لوا هدهسدد# ۱ اها هلو یلدا یاوحاو ی یزور ا

 تابلترت نالوا ر وصتم نوعا یس هبل اس تهج كلاب , وروا ییرکفو

 تویهرو تیمش ما ع نادنح هنناراعشا كردارپ ندنعی دلوا شعر وهه رکسع

 افنکا هلبا قوس هاتهج هل رب كردنا زارفا هفرفر ندنسودرا ایلاتا طقف

 ردشلیا

 تاوسلاشرام هلسودرا نومرام لاشرام ینوک یبترکب كنيجترفا نار نح
 هلغلوا غلاب هرف كيب ترد ىللا عوج كنودرا یکیا بوشارپ یسودرا
 هدا موحش هن رزوا كنسودرا نوتکنلو نالوا ترابع ندرفن كب قرف

 ۱ هد ودنا د اا ندنغب دلوا یتشا هرکی دکب تالاشرام یکیاو نکا لرولب

 دضراعم و تدنایم نالک هزوهظ هدن راو رلیدم هدا نراسج هموعه

 هلیسودرا ودنک تلوسلاشرام قره ربا ندر رب هرکص زوردنج هن رزوآ
 | یرهن ژ ات یسودرا جد نومرام لاشرام یدئیک بولیکح هسادنا
 یدشا لفن هثلح اوس

 لاځدا هطابضنا تح یکی رک كن رلفاهس هنوغاراو ابن ولاطق هداتئاوب
 هلیسلوا ندلاح همزال هروک «رّرسنارف یطضكنس ذءلف هنوغاراط نوجا

 رادجاهم ولت دش تاغو یدلآ هر هرصا سد ییهعافو هش وس لاشرام

 دنسالبنساو طك هماق و هرکص ندر هلام هدنجراخ كدناسداو قاصاو

 كن هروویماقود کرامو تکرح هلیلوب هئولسراب هدعب . یدلوا باب رفظ
 هددسدتنا تردابم هنیفع كنسهقرف لوینابسا نالوا هدنسهدناموف تح

 هک عسا و :KS و



 د ه-اضتقا یمطوصرح ن ؟ رولک مزال ی هلو ا لوفسم

 ۱ 8 yy یک یکیدتسا هدر ییدروئوا یتس هلج بوحا هلتسمرب

 ۳ 8 یدنا لاحشلایخرب هساوډ تنا

 1 سرا بولاق ندد ردام الابهجوزب فزوژ نالوا یلارف اینابساو یردارپ
 | هسرو كد رلنادناموق ودرا یتبتفوم مدع لرزسنارف هدایناسا هدندورو

 ندنراکدتامایق هاتر هرزوا یرربدنو لفع یدنک یرب ره هد ویلوا علا

  ندسراب هد ولب رب و تلا یرما كتشو دیک یس هلجو یتغیدلوا یشان

 سنارفو رولپربدنبا ارجاو غیلبث هلتفرعم ودنک تایلعت نالبردنوک
 هح رکسع رک و ها لری و روابرب و هیتر دننالاعتسا هوس كن رکسع

 تج كنابابسا هدنفرظ تفوزا هسا رولیدا تنواعم رادقمرپ اهد
 هلا ودنک كن راثادن اموُو رگسعو مالعا هنویلبات ییفح هنلا هطاضتا

 | یدیشعا مالک ",والع هداکشا ماقم ینب رک دلک هدبا تالرسنمرح انلع

 | دنسهبناذ ضارغاو هنکلرسهارد ب رزوسوب كن زدارب هسبا نویلبات
 ۱ | كن ردار و یدناتدح هوس ندک مر و تم ها ردا لج

 . یکجذیمهدبآ هلاحا هنسودنک یتسهدناموق رکسع هلیسح ینلزسناامولعم
  هیایئابسا ادق ندنفیدعلوت ,دتعسو لاح ید یسهیلام روما كنهسارفو

 هنسهس رح تاروصت نالوا راکردو ییغحهیمهلوا تنو اعم یک کرک

 | طقف یدنالکا هت ردار ینکجهیمهردنوک رکسع ندیکی هابنایسا ارظن

 ( هب رکسع ناطباض هدنع> نویتساا جد كعا سوی نوت نوت ینا

 كا رکسع یهدنسلاوح دیردامو قمانلوا ریصعت هدتمرح ندنفرط
 ۱ یدشا هدعاسم هننالوسم صعب یکی مل وي هدتلا یسهدناموق

 . نویلعترد هب رهش نوا هب وس نشب رورمض تاجاشحا فزوژ لارقو

 قئارف نویلمرب ن دکر ک هرف كدب زدام هک وبلاح بواوا حانح هغنارف
 نويلم چوا کما هراب رب ندفرطرب هلا هعسد ندنوب قرهلوا لصاح

 ۱ یسلردنوک ن دسراب كنارذ lL هر روا یا -نش عغحا قنارف

 د نسو وست هدننایم ینراصم رودرا نانلوب هداناسا ید كنروصقو

 یدلبا دعو نویلبات

 یک یزوژ چ



 سوم س ؟ ره ید ندنتدوع تودیکب هسراب هعدفا قزوز لارق 1«

 نوخروپ رکسعو نادرکرسو لیفس یهو کک ر ومأم هدد ردام هلغاوا

 شک یرالوب ندفرط ره یزهنچ لویاساو یدیا ناشبرپو
 قاپ كنلرق انپسا ندنفیدلوا شمغیچ هیاهب داب ز ك, تالوک مو
 ناربحو رفتم هداعلا قوف ید یسلاها یرهش د ردام وشا نالوا

 یدبا
 دی رح لاوحا ید هدنراقاهس ( سلدا ) انزوادناو ارودام اّتسا
 یدا لکد هدنروص قفاومو دعاسم هژّرسنارف هیلخادو

 ابزوادنا هللا ارودامارتسا بودبا هرصاح یب رهش زوژاداب راربلکنا
 زوژاداب ه تلوس لاشرام نالوا شا اصلا هراغاط یهدنسهرا یراقاعس
 هدیک بولیکج هفرطرب هژیسود را هدهنو یدرولی هدا دادما دن رهش

 یدرولی
 هطانرغ بولوا لوخشم هلا هرصاحګ یتسهدلب سفداق روت و لاشرام

 یرودرااینابساو ربلکنا هسیا یسهفرف یناینسبس لازمج ناثلوب هدنسلاوح
 یدا «دتهلوا قیطن ماودلا ىلع ید ندفرط یکیا قرەلاق هدنسرا

 رار لكنا هنغاصس نوغارا نالو هدنسراداو طب تح كنهسوش لاشرام

 لوینابسا ینعب یزهقرف ولر نکلاب هسوش بویغلوا قوس رکسع ندنفرط
 نادناموقر روسجو دعتسم اناذیسودنکو ن دنر دلاق لوغشم هللا یرهنح

 هدایناساو یدبا هدلاح ر نیسررض یسهرادا كرخاصسوب ندنعا دلوا

 | یدیاهدنروص ج هوا نونم هوا دز زسنارف یاس تابع وب و

 ۱ نوت یدا هدلاحر شد راق هداعلا قوف سکلاب یاس ایولاناقو

 شم" رتربلکنا ید ینلحاوس بودا الینسا یراهنچ لویناپسا یی راغاط
  ملظع ؛دشلفن هریخذو تامهم هلع رکید ندلحمر هبلع ءا  یدبا شلآ
 صوصإلا ىلعو هد هزرهش هلتهجو .  یدیا هدکمکچ راتتشو تجز

 یدیسعا روهظ العو طے هدهواسراب

 ا راز سارد یسب موج لاوحا كاس ایسا لصاخللا

 هلساروب تاذلاب لر هلک هبابناپسا هبا هياک رکاسعهدب وغارب یشیاره نویلپان



 ۱ هه : هتسودنک كنبصنم نور رط او هر كرد ردي ءهاشداب مزلطو

 كصوصخوب اشا فاو راذتعاو اهع:سایدنقا ناععو راعشا ۱

 : س ۳ یا ناععو ا یشیداوا ندنساضتقا هیئس ا

 ناعع تویلوا ۳ رکراک ,دهنناراتغا دن و مصن قوح 7 یدننا

 رب رگ یوا ی هله اشا مافمک قم هلدءامروط ورک نداحر قنوع هن یدنفا

 دغاکو تاود وید مردا ر رفت ن یدنفاناععهنم رزوا یسعد مهدیا رب ردو

 هدنصوص> اقوا كن دنفا ناعع ردشمزا یدنک نیر رقت تویتساا

 قلادنهک رکا) ینرلوا یراریغا بجوم كنویامهرطاخ یرارصا هبت روب
 نام یدرلوا علام یکلرب بوتا ناج ةساوا یهیجوت قارادزنفد دوخاب

 نیل یدنفا ناعع هللروس رادصا نویامه طخ هدنفاش ( نوسلوا ین

 باب لاحرد یدنفا زی رع دجا یشاشواج افاسو شئلوا یی هنسرب رج
 هیجوف یبصنم نوزپ رط هلترازو بتر هنسهدهع قرةنلوا بلج هبیلاع
 ردیف

 كا وروا لود مدقم ندعویسو عوجر هنءداوو نودا م“ یودرا یدع» ر

 لەيلا ناب الاجا ای ۳ سا ادساو لهبالشاب هناس ی نی راکفاو لاوح

 هک اناسا عباقو #۴
 یسودرا انتسام هرزوا یتیدناوا ناب هس د رس ص یلاقو ةقناس فرم

 رومًاعنومرام لاشرام فشب رب هللا لاصا ندقلنادناموق انسامو شملکچ

 هدمادقاو یچس نالک مزال نوعا قلو هراحرب هلاح وب نوعرام لاشرام

 شراع رالو اسا هن روا هقناس تاعوقو هد هسا شماعاروصق زوج
 مان انیم نالوا ش٤ا ترهش و ہدااسا قلاراوا هدلاح ینبدلوا

 نالوا .دکعا لقت یتبحورحن قوجرب هلبا یراربسا ایناپسا یلخرب هدرکر س
 ی ررر ا اساو سک اط ین هقرفوب هبا موج هلن رزوا یس هقرف نسنارفرب
 هرالوینابسا یسلوا شبا قالتا یی رکا راهتسخو حورجتو صالحا
 یدیسر و تراسج اهد هب رحرب

 6 لارف ۶



Iیرب> ین 1101 هه واوا ی دک 0  
 رو٣ فو سأ هد هنخیلواردکم هداز كپ اھا , لعدم *.دقدلوا دراو هر ۱

 ردشلنا مایق همسر رکسع ندیکب بویمرونک

۱ 

 ۱ یراوشمو جارح ققاوم كرصع یراوطا هلادنسو ماوعو هلاک

۱ 

۱ 
۱ 

۴ ۳ ٩ ¥ - 

 < بصاو لرف ل

 هدنزرط امدق كندتفا ناعع یهروم ناثاوب ارنهک هدنوامه تاکر ۱

 | یهدزورواتسا هلا لرع ینوک یحرک, كنالوالا یداج ندنشدلوا
 یدنفا ءاکا فسوب یردارب هنبر و اوزااو تماقا رومأم هدنسهنانحاس

 دیشرییطصمیبلچ نیما ءرمام ناخ سضنوک لوا هنن  یدلوا ادنک
 هتماوآ هدنس هیقیص عفو هدنراو> ییروغلو هدرادکسا هلا لزڪ یدنفا

 ندقدلوا یوم هدنس هلال حاس تدمر یدنفا ناو یدلرونب رومأم
 تصخرنوجا یسیک بولک هن یاماوابحاو هبنلاع باب قر ذوا ومعمرکص

 یدلرب و
 اغالع یردش یرکارادرس روس ندنفرط نومه یودرا هداتناوب ةن

 یدلدبا هیجو ییلیجهخرح نوبه یودرا هلتراز و هبئر هنسهدهع

 هدازاشاب دجا ترع "هللا لرع انا نیمایراب رهش رادحنس هرناضمر لالخو

 دئسم قارادفتس نالوا ىلعا یاصفا كنلاجز نوابه نوردنا ك ىلع

 یدلوا ماکب هژلیسال ام

 جالا قبسا ماتم نالوا روم هتماقا هد هسورب هددحا یذ لّئاواو
 قیسا نالوا معم هدیاونا غءزو لابا هفر هل ترازو ءافنا هناشاب یقیطصم

 ردشها وا هیحوت یغاس ینومطسق هاشاب عاص اب رد نادوبق
 یدنفا ناک یلهروم رکذلا فلاس یتوک یسنربا رازاب یاد كنهایذو

 هدفدلوا لخاد هیماقماق روض بواک هلغلوا توعد هب نلاع با

 نوز رطو لردا شيب رد تامدعم ضصبب راد هب کلم روما اشاب ماتم

 راده رخ نالوا نایعالا نیعورروددیا لساکتهدش روم اء شاف یرانایعا
 هک و لاحروت رتسوک لاعنا زانآیشان ندنفلخ كئرازو نالوا دوعوء لغوا

 تولطم هیتصتو صیاخ ۰ ندرللا كرلنادناخو نایعا یی هسو رج كل ۶
 سرچ مر anne ee aman amanan سست



۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 ردشعراو هرهلا عش هرکص نوک رب قردشالوط ید وا طو

 دا ایوک جاوا مر هلهحولوا ر س یهدودرا لصالا

 یک قرهیفاب رایت یکرودا بیقعت هللا تعربس لاک رلساهو

 : | داف هرحلا عش , كرەد توق هنابط یک و قدا نام هراک هقبح ها

 رایدا ربخ ی ندلاحو هسیا رلیاهو  یدتا

 تر لر هنا هب ودرا ر و ندا تعحر امرهنع ندوزاقو یخ

 مارآ د نوک ییا بو ینابولحو تالوک ام عاوثا یراقدلوب
 رایدنیک هشیرلناب كن راشادلوپ هدعب و رایدتا تحازساو
 فشاک هات ندنرفدنوب ةصلبوط بویلغاط یرکسع یراوس هکنوچو
 ی راوس راهدرکرس ما ا هللادبع و كس نیس یاب لیلدو ك وتو

 تیفیک ناذیتسا نداشاب لع دح هضب ناو تەجر حب وم هلن رکسع

 ردراشفنک هنناب شاپ نوسوط هدعب و راش
 7 بوک دزلحاس اه رفا یک یرلکدن هرانک یساعفر هلا حوق خاص اما

 ۲ زدرلشعا تدوع هنف رط رصد ناذیئسا الب

 || د ردقره اشاپ نوسوط ندنکیدروک لها یسودنک هتسابر قرهلوا
 ۲ نادنج هنسهدناموق كفوشاب 7 هدیسرون هل وا هد هسلا یلغوا ثناشاب لع

 هلل و بو ید نحهکچ ج یتنراظن كنيقورحم هله یدزاصا قالوف

 هلآ اشاب نوسوطو راب وس انلع وب د یمرولب روکش با هللا قوجوچ قولوج |

 یدنارابا فب و حرج ین: رریدنو یار كنيقورح

 هدلاح تقیقح یدرذبا دانساوورع هن ر ر اسور یتتیبس كمارهناوب |
 ليزا یک جوق خاصو ییلزسقافنا كناسور بیس هفلناشا رب هبت رهو

 ىدا یرلصوصخ یرلفاب هلن راهح مچ هنب رارظانو ضا كراهد رک س

 ماهنا نقورع هبرکسعیاشور نائلوبهدرضلا عش هدکلرپ هلا اشاب نوسوط
 هيلعءانب رليدزاب هدب مادعاییسو دنک هکیدلاقزا ردا مايق هنن رزوآ هللا

 قر هیتر وفندنرالا هللا رارف اک ار هب هنیفسرپ نامه بوم هروط هدعش یقورح
 تلشامو قرفتم جد ىس هو ۸م دو بودن آتدوع هر سصع» هرس رط رصد

 | بوی ییدوا هد * كلاشاب و دوش ەش اتوب رلشعا را, سا

| 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 



 نکا تعلخ هدنروضح ا ضرع هباشاب :EE اراک |

 یلیخرب رکید ندهباهو رابکو یییاصم ناعع هدنتیعم دوعس ن هلادیع ۱

 كيیدب هرزوا قععاب ییسودرا اشاب نوسوط ها یلع قرهلواریار اسور |

 لیلد نامه هدفدنلا رمخ ییادلوا ه دکلک هلا هدا . یلیخر و یراوس "

Cusلباعلایدل هلذءلوا لاسراو رومأم هنن رارزوا یش تاطد وخ هبر  

 ییخر قرهلوا مرهنم راداهو هر کصا دف دل وا e هب رام ردو نعاس" ییا

 ودرا روکذم هدنسیدی كل هدعقلا یذ ردشملوا مانتغاو ذخا یرلیجه |

 نالبروکهدراوجو مایخ بصذ هدنراکنا عاطبوراو هنا هدیدج وارغص |
 ندقدنلوا طیض رر, رر راس ربع هلبا ماصفاو موعش هنن رزوا راسی رم |

 اشک هلاقو برحو راشیچ ذنب هبت لرخاط هب سصم کاسه رک

 ك نیس> یسهدرکر مس كن رکسع لیلد هلبا كب وع نالوا ی
 یهدنرلتیعم هد هسا راش |كنج هناد رم ردق تعاس ترد یرک٫ . هلراباھو

 امزهتم بور وچ زوی ید یسدیق, قرهلوا فلت وچ كر |
 یهدیفاشا نکا مزال قکلوا دادما هب وراهود ن دیعاشا ه دنرلتهحر

 قرلوا شالتو فوخ راحود كچ روت یتتعجر كرایک هدوراقوب رکسع
 نوتب نامو شلوا اعور قانوغزوب هدنفرط حق خاص روهشمادتا
 رک اسع هک هلی وش . ردشلزوب بجومالب هی رکسع فناوط یهدودرا
 ییاشا لقنلا فیفخ یرلفدلوب هدرارداح هلبا رت یلاقثاو لاجا هعوقم

 شلخاریاطاتحا هدنلحاس كير امدقم كره هنکحیرکیدکی و كردنا ام
 كب وح هلبا جوق خاص راشعرکس هفرط لوا هرزوا كمرک هرازک نالوا

 كيرپ ربارپ هلرکسع نوغزوب وب به راهدرکر سس مان اغا لیلخو اغا ناولسو
 هک و بلا  راش|تعراسم هرژوا كمرک ءرلیک هلرللادنص ربا هئاحاس |

 ردبا موکه هکم رک ندربر ؟سع قوحرب یک یییدشانب هلا رللادنص

 رلیا عنم ندکمرک قرەتا نوشروف هنب رزوا رلنلک ندوربک راترک لواو |

 راشعیک هرعا أ عبق قرهلوا هدایب ید یقاطرب كرکسع ن دنراقدلوا

 هدازوا توراو هرهلا عش هدکلر هليا یسدنفا ناودد كردبا كرت



 هعیح هن رزوا یرراود كاف ه سەد ر او هلا عضو

 ۱ e لأ لوزت هغاشا كر هی | دیق الصا یني رلهناد كنفت
 ۱ لوب صالخ ردا رارف 3 هل بس همدخ رغ قتلا شب یسادنکک كف رش

 ندنفرط هچاهم E ردنب و شاروکندجافیر ؟سع قاب هدفسیا
 ردشلدیا ایعل

 ۱ رب وب ردو ید یجنر هد رعلا هر رج كناشاب ىلع ۳ هتساا

 هليل اس را ضو“ رومأم هنداعسرد نامه هدود) وا لصاو هنسودنک

 ۱ تارخ اب ارس یسلاب هلوطو باتس هليس هر راحت هیلعتل ود تولوا

 ۱ ۱ ۳ ,A عر 2 ۳ رح ابدا

Eردشلوا یرأت قس> ا  

 رشا یی رش نیمرح رلیاهو

 ۱ بوک 9 نما قداسلاین اک یباعح برف ہدلاح یراق دلوا شلیا دس
 یدرردیک

 لئاوا بولک ارح راب رغم لبخ هرزوا كني هزاج بناج یخد هنسوپ
 سابارط هدنروم ژوردنح ید راشلوا لصاو درصم هدهد ەدلا ید

 ۰ یدلکیسهلناق ساف ابفاعتمو یدلوا لصاو ید یمهلفاق برغ
 ۰ یدیاهد هلداق وب ید ییغوا كنايلس ىلوملا نب مدارا لو یک اح ساق
 | تام#*و نالوک ام هصلیخو مازحا هدانز كي هدنفح كنا اشاپ ىلع دم

 لرد تکرح ندرمصم هدکلرب هلنا هب زاغم جاجح رکید هدنسکیا نوا

 یدنیک هزاج> بناج
 كلاوشو هجا هکر هدنزوقط كلاضمر هلک هنسودرا شاپ نوشوط

 هرحاا عش هلا اود لا هجور و شاو روم و هدئسلدن

 هن ىدا لآ یرحلآ عیب هب هب راع الب بوشار هلا ودرا ر کد ناعیح

 نالثید ید وسلا 7 هد ر ةو نالو هدندب رلیلاهو قرهلوا هدکل رب ودرا یا

 "دی رق ردنا رارف هرابج نا هلا تکرح هن رزوا هرابج نیا هب رف

 + كردلک #۶
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 یتا 1 لهلک دش رزوا یر ی در هب وراق وا يڪ نب

 ییالماکا۰ ردشاتروف یسودنتک بواوافل:ینآم دک دشو د هغاشابوا هلن ا

 مەراح هعشب ) هکشعا رد راردبا لق اهاذش ندم ودنک رارابتخا نالوا ۱

 هد رخل دشاللفاب هر ما مد هلیکتزوا ینآ هعاشا ند هما كج روک غدا

 4 :هج وو مدنا هغاشا یع دنک بوصاب هرایکنزوا هلئوف یم ر القالا

 تآ مدنبا غفد هدمقح یدنک یزبح نشادلوا شلآ یفاشا ندور اتو
 ( مدلنروق نب یداوا شاخو درخ
 هرصم هدنماکنه یکلیلاو صم كناشاب ساد هک رد رقد خز "وه

 مد روک لع ینیداوا شا یتسودنک كکب نیما هیلا یموم دکب دنیک
 تاغارز یدعا لو" مهذیصالخ كمدا نالا هغاشا هلی! تآ ندارو

 ورد ترا رود ولو ودر عقاو حاطرب عقترعو كبد
 ندل#ر عفت هلل وب ردشلوا قیقح ارخوم ییددلوا هدئعاقترا رد

 روش دع ته داخ یسانروف كابحاصءد واوا شاخو درخ ثآ نشود

 شبا قلدصت ی هحورمشم ت تا دافا یدرلهدا راّمحا لاو ندنففلوا طف

 مقاول فو مدلنا ق ها دصا ا یک شارۈك یدنقووت زس ەراح ندنرلف دا وا

 یکاوا هلیسآءرب یتسودنک هدیوصاهرایکنزوا كب نیما ندشودورزونه تا
 هقاسهردقن هنیعز تقوییبدصا هرلرکنزواودنک بوالکوب هش رژواكنآ رمح

 هدکلیدتح كرام هل وکو شع ادغاشا یتسودنک ندهفاسم ردقلوا هسا شلاق
 هلیوب دوا هدنفورب كنتو كن هلبوا هروک هش رداماا قوف تراهم نالوا
 تروضرب هلبا ینادعنوصدرحهبفامعم ۰ رویهلوا كعد شع ا رببدنهراجر
 زامهلوب هبجو هجوهقشب ندکعد شلوب صالخ هد,داعااوف
 ردا عنو قشم لر وشحطس و یکایدنح نکلا و رب ندکلکح وک ران هلوک

 بواوا یراتراهم هداملا قوف هدنلاعتساو لاعا هحساو تآ ندنرافدلوا
 هبرسصءلوپخ هکنوح یداراد 8 هع ورب صوص# دن ودنک یخدیرانآ

 كرهو دنلشا یه رع لویخ هاراثا رلتههلوک بولوا رلت اویح یلشنآ اعنط

ا یرلنو و رانا لصاحرلت 1 € رام رمس هدم 5 7 مه
 5 یر هصوص2لوص

 هرکص ندق دلوا ضرفنم رلرم هلوک هد بوم یدیا راردا و ا

 یدلسک قرع د كرات او
 یگر كنابند اه یک ییدید كنهراباتوب نوبلپا رائع لوک لصاحا

 بمب سس جوری



 ۳ ۱ ۳ 0 دیک ها تناح ا هلا تفایو لیدی

eنوا و ید رله هلوک نال وا هد ۱ و روو ی" اص  

A 

 ع لا ادعا هداروا كب رع ناناوب هدمورف هدانناود تولوا الا ی

 ا شب نوا" رکید مرکصا نوک شب ضوطقمرس
 | زونوا ندنفرط یلغوا زوپ وط نالوا ییغفاحانم یدلک هرمصم رار هلیس

 | اط ماط هلیوب نوکره ید ندهریاس "یاو بولک عوطقمرس شد
 | دیعص قرهلوا ندنراهش نمهلوک کسا یدلوا ردا دراو هعوطتم سور

 شاردنوک هرسهم بولیتوط ید صاعسا رفت شّعلا نالوا شعشلرب هدنجا

 یدادا مادعا یس هلج هدنرا دو رو ندرلف دلوا

 392 كب نیهاش نالوا یبشر كن هما الاب هجور ندا مما ریهاسم هد هدف و وا

 ا || كویکو كب نیسح كوكو كب ناعنو كى ندیفلا یارما هنو

 ییرالیک ندرلهنص نالوایربغ كنهیفلاو كب ىلعو كبدا رمو كي ی طصم

 . | یلغواكکب مهار الوو اص كبنسحو بایدوباو كيفسویو كیدجا

 ۰ | یواقرشو كب يلسیبروجو كبم-اف یبات كکبدارملویو كب مهار
 كب قطصع ینا HS كي ناععو بوااو 1 كب نطصمو کب مسر

 ۱ كم راععلاود ییا وجوج ندنامصش یامدقو مهار ۱ ك.ناعع و

 نلوتعم نوک لوا ید رلغشاک رادمان دیت رار هلرانا کک

 را دیک ےس هرسص

 مدآ هدابز ندکس قرولوا نمهلوک و یفاشکو اما هدهنداحود هکر بد رج

 ۱۱ ۱ لو نوا یمجوف اخ هید» يتبق ككب مدارا توکل
 باح هلا رار ندا روا یک یک دتیا عاعسا یی هعقو كيدجا نالوف هدنس

 بوذآ هعاشا نددعلو یسودنک كب نیما هدرو یدلئرو بودیک هییف

 یهتنا یدلیا رارف هنف رط ماش

 ناثلوا مادکسا هدناود تامدخ ضعب ارخوم هلبارارف هنفرط ماش كب نیما
 ردتیفیکرب هداهلاقراخ یصالخ هلهجووب . رداشاب نیما نمهلوک روهشم
 هغر دغا نوشرو ندفرطره هن رزوا رانمهلوک الابهحورب هک هلیوش

 4 یندنالخاب 2
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 تولیسآ یاب را قر هلرروا ید لر نه اش هدهرص قید ۱ 3

 ل یک جرب بوچاق ب اویا كب ناولس ٠ زدشاروتوک هاب لع دم |
 ب ولت روا هلا نوش زود ندا هدرا نکیشمتبج دن رزوا ید اود 1

 یرلق دلوا هدکنیا مادعا یشود هد رالا ندرلنءهلوک یفاط یرکسع قثرا

 افتخا هدرافاج وو هشوکو الا هنسهلاخ اشاب نوسوط ندن راگا هدلاح

 هالا هدیعناوب هدنناب كب ادنهآ یک یراق دنلوا مادعا بول وط راتدبا
 راتههلوک راسو فش اک لع كوو الا كبیعو كي دچا نالوا شعاع

 ۱ ردرل شوا مادعا هدعاو ساحو دذحا ید

 یرلیضعءد ندنرلحا هدیوتلوا رادتا هلا نفت هنن رزوا رلتم هلوک الا هچوو

 ماد ا اا ود هو هلته ح یل دلو ا .یرا ربخ ند هدا ساسا

 یدیاه لکد یشزکفجهالئا كرس كب اک و دتا

 ند هکلهم وب بور دشو اص ند اروا یرلن اوند نکی دیک همر

 یراهناد نو ژر وة ناغا یکرومعاد بواوایرا مولوا هسخوب ردشم راتروق

 ځد قسکیا هداروا كراتمهلوک نالوا شمتیچ ردق هیاروا كر هک ندنکا
 یدو اظ وم 1 رعنا یالتا

 هدهکلهم هلي ول لص ندم هش یءگلغوا کیا هراشاب یلعدع ارخ وم

 كد ایرانو نکل روندیا دالوا لعد # هدقدناوا لاوس وید نکندقار

 یتییدلوا شمزتسوک یی راف دصا قونوق یکهدنفرط یا ود ردچوک

 ر دب و سم

 هدننادیم هلیعر هدفدنابف یسوبق هعلق الاب هجور هک هنلاح كن دعاق جراخ

 ا و ا میس مو چو رس

 بی سس سس تیم

 اس سی یخ

 نگین نالوا رظنم هندورو كالا هدارواو يداک تشهد هملخ ناداود

 یدنامهراناخ یدشود هلفلغ مظعرب هنحما رهش یدلغاط رلیحربس یدحاو

 یدلاق رب2 سک ره بوی هل هنسک ییفحلوا هلو یخدلواهب

 راددنرکس هنر هناخ كرلکب قحاوافقاو هلاح تفیتح یس هفئاط یرکسع

 سچ یرانم هلوک نالاق هدرصم نورد هدعب راب دنیا مایف هب امنیو
 هلب رها تاکب ادشک رلنالیت وطو . رلیدلوا ردیا تفرکو ذخا رربررب هلا
 یزا كب بوتاوا مادعا هلتروصوب ید یشوجرب ندنشبدشوا مادعا ناه

 sS در سس سس سس هم



 : E قر هوا هدکارب هلءا یرارک هات و یرهلوک و

 رازقت ۳ 7 4 ن هرک ردیک هلبا یالا كرلتم هلوک اشابلبع دع

 ءدرکرمس مان جوق خاصو اشاپ نسح نکلاب قبفیک ند هصک بوردشال
 . یساغآ ويف نیل-ابصو شاباهدافا ارس هکیدجع یلغوا زال یسادنعک هلبا
 | یراسو هرصع یا رما هدلاح ینددلوا شادیا زار فشک هیانایيهاربا
 - وه هللا لوخد ها كناشاپ لع دجش بوفیج هب هعلق الاب هج ورپ
 هدکلر ید وام هلوک بولزود یالاو راشملا هر a ندر 5 دا

 رادعا ر
 هدعو توب روب هلبس هفناط لیلد لی نوژوا یشاب لیاد ادتبا هک هلب وش

 لاص هرکصندک دک ینئاوط واق اجواو یراروم أم باستحاو هطباض
 هدعیو هب رصم یا رها ندنس هقرا كنآ كردبا تکرح هلیرکسع ید جوف
 4 میهاربا یساغاویفو بصانم بابراو را رلش ایکس و رکاسع یرا وسو هداب

 ۷۳ هلا کب ھارا یرالغوا كناشا ەدە هركصأكاو شعا کز <

 اشا عد e یرلکدتا رادتا و رتو اشا نوسوط نالوا

 شر ام س هکب اد قیسلد وک ق قر هل دشواض هلس رقنر كن رالضوا

 ك ناعلس ند اما شک هی هراد عو ی” مس ودنک ه رکصن دک دا

 بواک یک لوضف نوکود قردلوا ربخیپ ندهیف> تی ید ب اوبا
 شا ردنا بارت یالا و ۳۹۹

 عاص یک ی راو دهی ندنس و برع ولف اح واو یس ەقناط لیاد مام

 مه عل دلوا 4 دصعم دن رکسع ودنک و ما ساو كنود جوو

 هنر زادنا كثفت للیامور یکەدنتیعم هلبا دس یب وق انا ےھارا كدا

 هکعا شا آ هنرزوا كرلنع هلوک نامه هلکم رو یس هدناموف شنآ
 باب ندوم# وراټو نالیقیج هب هعلقلا قوس ٌهحاس رانمهلوک هدلرلقد الشاب
 تەجر هوراقو بولاق روصحم هدلخ شقوو قیضرب نالوا ردق هلفسا

 ندیغ اشا یب ردو ندنفب دشقیص هن ر رب راتا هد هسا راشتسبا كیا
 یک بوب» هدبا تکرح یشان ندنغیدلوا هدکلشیا هجنابطو كلفت وراتوب
 كب نیهاش هدلاح یراقدلوا هدکنود هر قرەلوا حورح ییکو لوتقم

 ¥ وب #۷

 ۳ را یر رخ اره ی ی رس نیل TOS TNT VC TYPE, O ت

ESET ی سا در عمه aN, NR a 



 (ءةلاالا بیغاارعبال ) رایدبد رولوا مامت ردق هنلئاوا | ها 8
 هدنابعش رهش هکر د هدنسهرص یتا كنهب مصم ملاقو یربج خروم 7

 ندلب یلقر وقر هدنسهرارببک شعت تانب رادم هلیا ربغص شال تان

 هفرش تهج د یورب وق بولوا یرغوط هبرغ یشاب هک یدغوط
 هکر ه یدبا راو لیطتسم ءایض یو قار خم یدیا شبتچ یرغوط
 هل همحل نانلوا فنصن هدنفح بانذالا تاوذ بوقاب اکا قاخو راغوط

 لععضم یزادقمرب كامرچ هدءب یدنروک ردق یآ جوا یدبا راق ||
 یهتنلا .  یدعا برق هواط نتمذو یدنیک هنفرط بو قیا

 ناسبرعو رمص» عباقو #۷
 كن رش نیمرح هلیربمدنو رهف كراباهو اشاب لع دج یسلاو سصم
 لوغشم هلبا همزال تاکرادت نوا زاهح رفس هلغاوا رومأم هنصالحسا
 رک و هش وس هداهرګ یسدنس قلا ۳ رکو وشا هدنلاتب ییددلوا

 هرمصه هدرعص لئاوا هرکص ندکدردنیا یک هعطو دنح اددح هرجا

 یدبا شعب تدوع ]

 ییکیدتا رادتقاو توق بسک هدرصم كناشاب لو دم رلتهلوک
 تموکح یباساایناک هدیودبارسک ینتوق كلا قرهوارکلد هج دروک
 هسیا اشاب لق دج یدزرد ءزوک تصرف نوا قلا را نهی رصم |

 تعوکح هدرمهم ی رهلوا للاخ ندرایغا هد وروت یرلنهلو؟ نوت نو

 كج هدیک هزاعح هدانا وب هيلع ءاش ییا لذت هلی رمبادن كلی هدا

 ودرا هدبرغلا ةبق بودبا بصن غوبثاپ ییاشاب نوسوط یلغوا هرکسع
 ییاشاب فسود نالوا درط ندعاش امدعم هک ان وک هقشب ندنو یدلروخ |

 د اکوب هلا رادتا هیتر ودرارب رکید نوګا داعفاو هماقا هماقم هخ ||

 یلع دع ندراثداغوب یدلوا عوبشا ك نیهاش نالوا و كنها

 مادعا هد وقوص ه هرانقرب هکلبوط یرلنهلوک هدا یا رم كناشاب

 ودرا هزا ج هرکص ندک دتا لصاح هیفاک تدنما هحرسصم هلدا هلازاو ||

 یدیا كعیا قوس 0
 یکچهدب] زاخر فس مرع كنسودرا اشاب نوسوط ینوک هعجج ی كرفص 2

 هدیالا هدمودم موب ندنشدنلوا نالعا هلیس هطساو راالد هدفا ||

 هع یجد هب رصم یارخا هل٫ رامتیج هب هعاف ةفاک رباك مزال یروض>ح 0
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 س ےک

 ۳ i ا ن ی دا وا اک 3 ن یاو

 قفیدلوا دنا اها مد وق كيشبرپ هنر ن هسک لوا
 :E 5 ا راشغرکس هش رح لع لاحرد یش هدلاوو رذپ هلکعد مدقاب

 e قالقا دسهار و هناخ لوا ندنشنآ 2 ودتسرک |
 | كرديا افطازارب ىشفآ هلبا رلافس رادقهرب و هبلوط جاقر نوک یسادرف

 || هدنراکدرک هنصا یترەلوب یتسویف كنز هلبب رفثر بودروتک رایڪمخاو
 . | هعاضرا ,دسان الم بولا نامه یسهدلاو قرهلوب ملاسوغاص قوجوح
 اه ردشلوا راذک رکش هقح بانج هلىا رادتا

 غا بحوعر كربعح زر ندینبسف میز هکر ید دنګ رات هدازیناش-هش

 ناش رهش هرزوا مکیدلبا باتتک آو مسر هسدنهاا قد رطب باسح

 ۲ هعمقد شاو تعاس سا ندناتفآ بو رغ یسههک یاص یجد رد یرظعلا

 | || لقت هدک دابا زاغآ هفاسخا هدینذ *هدقع هدنوح جر رثم هام هدنرویح

 تن || هقیفد ترد رک تعاس قلا ند سس تورغ بودا رب والو هراضا

 ها امام یعبصا قع ید كرد مرج نانلوا ضرف عبصا یکنا نوا هدنرورع

 _ | ادب هخ و زاغآ هبالا بقعرد هلغاوا فوسخ طسو قرهلوا فس
 | نوا ثعاسرب ید ندفوسخ طسو تقو یواسم هنقو نالوا ندفوسخ

حوا قرق تعاس ید ندسس بورغ عل هدنرو رح ع 9د زوهط ۱
 ۴ دورفد 

 یدلوا صالح ےک ندضرا بک وک تلولیح هلا الحا امامت هدن رو ض

 تان وسلم ةه نعو نک هیات حور ق وسخ طسو ملاط یدعا

 دید رفس هناخ رو یر دغو ییفتم كناطرس حرب نالوا ن د هنطنطس

 ۱ هدم گز یسان ندقلوا لحز یکی رسو نفر هدعسار تش نالوا

 ۲ رهذوب راس بناح هداطع یارزو ناراکرسو مالسا ا صع)

 ۱ ۳ کش ی املعتمو هيلع ا هلعوقو هراکم هدنرانک اب دا

 كل هو عو هودناو نورد ضاسها هدشناب رفعو فارسا صوصخا و

 صعب ندنسهلوعم هژدحو دنوا ید یچی رب هلا شب م ادتنا اعالار

 كف ودخوب بولوا لیلد هثعوقو ملاو تیکنو ررض هفارشاو هاو الع

 ردو نوک زوَقط نواو هام کا یر ٿدم و a یطوعس ناعاس

 و رعواا ید رهش هلن اد ندایعش فص ومسا هروک ذه ماکحا غل ما

 لک هبنآ



 دس یجد یرایضعب راشءا رارف تووی> یرایضع» ندنس هم دخ كيماج ٠

 ود هو كر وص هد هاا رلشاتا رارقو ناب ه دنک ةماح ها باب ۳9

 یازاالب وبشا ر دشلوا فان بولیغوب رات هدنصاو شاوط هلیا وص
 "مدارا ةا شفا ارد كنسیرپ وک شاطکشد هرکصت دو دلوا فرطرب

 ردشلروب ولو هیاس ۱

 یی راتوم قلخ هلکعبا روهط ن قعاط دندشرب هدنفرط ناثسزال هداشاوب

 ندنکیدتیا نفعت قرلاق هدرللو و هدروا رءزاح بویییدشد هنفد

 یربح و تیصعو رللوا توهم قرشم ندعلحا یسکو توذ

 زدشلک تشهدو فوخ هسک ره قوا میاش هد"داعسرد

 یسان ندد كراکزورو روهط قا رح هدنحراخ یسورف ۳ هفت ال نکا

 ہداز یاش ۰ یدلوا لو حوا هلا لود هب ورګا ندنراود هعلو لا رد

 تردو ب رق هحرد ترد هعاعجا ءرح دراطع بکوک هدوم رد

 نوا لد هس ی ان نوک یسارپا روک ذه یا ر هلغلو ا یر هددمحآ

 یدلوا لو هب هموق رح ماکحا هدر نیمع* یدادتما ردو تعاسیاا

 بولوا یرهناخ ینمرا یزنکا كرهناخ نالوا قرح هدش رحوب هک رد رغ
 هرهلاخ ابا یب كلا رکامشلو ندّتعرسو تدش هرزوا طارقا كشنآ
 ناد رک رس راهراک یا ندتاوصو مو هرایشاو لاوما تورمک

 صیلخ هلنایصو ناوسف نامه كردا كرت یسایشاو لاوعا ین او

 هنر یس رپ ندرانمرا هدلاح یراةداوا نازررک نوجا ناجو ضرع

 كنبحاص وا ید یسیرب ندنرلجما هد هرمص یراک دا لفن هنر ییابشا
 كنز شمر ودا لق هر رار هلیایکیشب یغوجوج لبا ترد جوا

 شع ا رارف یس هلج هرکص ندقد:لوارتس هلبا قار وط یرزواو دس یتا
 یسهدلاو كغوجوج شالا قارحا ید یبهناخلوا بواک هیاروا شاو

 تست
 با اب سم سس

nSیک عسان و  



 ٣ شا ناب 9 كما داقتعا یوکس کج

 نسوز ترا هارد حله ا ھہس tb ۰ نیا هه ملا

 3 : ۲ یی یک زور و كرا یرکیدو ۹ فک

 ر هرواګو هثحاص هنرزوا هلئسم یکاو هدانا ا حش نالوا یستفم

 طیسب كضراو هلتمرح كن هنننرف یعانم دمخ هک هل وش یدیشلو عوقو
 بوجوو هتسهحابا كن هنثئرف هسا مارب دج بولوا بهاذ هخردلوا
 هلن مولع مارب میش وشا یدبا لئاق هننب ورک كضراو هتسارجا

 1 ناطلس اد كن هناعع تلود بولوا یحاص ردك تاغیلأت هدهیلععو

 ۱ ر دشم زا ی د می راترب ردق هننرصع كن رلتضح 3 اب ناح دوج

 : یو ران حس هجر بحاص رد دنس الصف ره اشم رو لوا

 ردشملوب راکفا مه هاکنا هدنمگ قی ورک گكضرا ی د

 < هبواعهو هبوک نداوح ۶

 نالوا زادنا ر < ا یوک هنروا نیوک یمج وا یر Ss د كنال والا یداج

 تیاصا هعع اص هنکر بد هنروا كنوبامه نویلاق ولفایق مات یرحم سواط

 كرد هنرواو یدلبا فلت سوفت حاقرب هليا لوز هب یغاشا ندناو
 یدئلوا افطا هللا لاح جوک بوشنوط

 روهظ قد رح هدنلغوا كب یسهصک یلاص یصتتلا یمرکی كموف رم هام
 هغعا روغا یظعرب وشراق هحابص نکیآ دنا نکاکدو توب رفاو هلبا
 فارطا ندرالیس میظع نالوا ادب < یداوپ نیش هک دیک نویالشاب
 ناسن او ۱ كو بارخ هراس ةيناو یزی وک رفاو هدراوجو
 یدلعم یحد یسر وک شساط كشاطکشب هلج قازآ یدلوا باقرغ

 ناملو هدداوسا قرهلوا ا ردرب ىتاي شاطکشد هروک هاب كن "هداز ییاش

 دل ژوا ید یرایضەد ںواوا ق رغ ی رلیضءب كنابص و ناوسنو لاجر

 راک کرا یک هدشاطکشو ر دشلرابروف ق رهللا 4 و رگا ن هب

 ۳ ی كنم اح ۵

UO EAی اب ری و نر یاس سا و  

1 TY و TRT Hh at 

7 ۳ ۰ 

 وا اس تی یی تو بیام هک
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 یہنفایدلاردص د دیسلا هدازییع یلوطانا ردص ینوکی خاو موج رح

 ۱ یدلوا مور رادص

 هن ر هلبا لرع اشاب ییع ظفاحا رد نادوش ینوک کیا كن هدههلایذ زا

 هع دقاو نالوا قورعم ویدادمک هرق تولوا یسادنک اشابنیسح كوک

 ا رد نادوبف ا لح ن الر وب هیح وب قلروخا ما وب هنس هدهع

 هیج وت یغافرصتم هاخ ادا ید دنس هدهع اشاب ىلع طا تولوا

 یدیشغاوا باا هنکلیګ روس یا مور هدنزو ره زور دنح نکیشملوا

 زوط تعاس یسهصک یسن ربا ههج یجلدرد كموقرح اما ابد هرق

 ندیارو یطهدنرلبلاب مرا یهدنفرطتسوكن«ماج یوک هنر وان کرا :دنراوص
 قوغوصاوههل راک زور لیهرف دسداهصک لوابودیک هرزوا داتوم هقن رح

 هداب زو ترغو یعس نوک ا افطا ید رح هیلاراشم ندنغیدلوا یو و
 قر هوا قرع قرغ هرکصندتفشمو بعتردق تعاس جاقر اردا تکرح

 التم ههقبطم یاجولندشر و بولا قوغوص هدانا تدوع هر هئاسرت

 ییاود ار لرم اهح زا مدینش ) هددسدا راهابا ِ ریدتابطا ب ولوا

 هدستلا كهعاید ین عل هدنرو رع نوک یر هادو ٣ ) تنال

 یامس لبا هج وق ها رازرج تانا قلئادوف هلکشا اش اه راد لاعرا

 یدنلیف هیجوت هاشاب دمو رسخ ینرصتم

 سولج ین رهلوا رم قوچ كب,دعبو لصف ندنکلیلاو رصم اعدقم
 ورسخ روهشم نالوا لئان هامطع ترادص بصنم هدیاخ دیهادبع

9 
 ناب یی رلتافو كناشاب رع هر هلا یدنفا نرود هد رات هداز یاش

 لها ندنم اکحانب» ولع هلباقم نالو عوقو هدرل: کو هکرد هدنس هرص

 یدلوا اربع حار یک اعدم تابا هدنزدنع ییداصت یراتافو ایفاعتم

 حش ند ر ىه ءاع ر ھاشم هكا مان تاوژا هدش رَ یدال وکم هتس وب

 ۳ یربح یافو ید لكن , واتنک ران

 دنا ثح ندر لع قوجرب هلج زا ردراو یتافیلأن قوج كب كهبلاراشم لضاف



 اوحا كنسودنک هدنس هرص هردکم علاقو نالک هروهط هدتتعشم ماکنه

 ك ِ 3 ارك ندنغودلوا شنق ناب هد اس دلج ليصقتر یراوطاو

 | 1 ەي رو یسد رغا شاب هن هعااطم

 1 د كناشا ر رادلعمدنسالوالایداج یسهنسجوا یمرکب زویکبا كم

 نوه اح هتماقا هدنس نان اس عقاو هدکب ادا هللا لزرع ندنحهم هدندورو

 قلا ینوک ید كنس هرخ الایداج دموق ره هنس هرکصذدتدلوا

 یسافتم هدنطساوا یسدنس شب یرک هدعب و یدللوا ین هنسدبصق

 یرک: كن اضمر یس هنس یتاا ویشاو  یدئلمق لب وح هراص> لز وک

 لک هب اف ) یدئلاربخ یکیدلیا تافو هلدوعوم لجا ینوک یا
 ی رعو ی راعشا بن رھ ) نوکیالنآ نوک لک ةناهذو نوک لر

 راد هلاطباو در كن هاهو داقع زدراو یتاضدرفتو تامدنم یکرو

 رداع ا حرش یهلاسر نالوا یم همانا كندنفا هداز لع رکسعیضات

 صحت نتارابعو ظافلا كناواتفلاذصن هلیساواتف یدیفا هللا ضفو دعهب
 ی ماعا هد هسا شاپا ریرحت ردو هر هزاج الا باک هلا رادتا وحش و

 هب هیشحت یب یواضیب ربسفن راصتخ الا قی رط یلع هلبا هیکرت تاریمن
 ردشمام هلوا فوم هنماما ید كلو قحا بودا رادتا

 رصح هر هیعرش مولع یناقوا رکا بویلوا غز نادنج هر دی > مولع

 ىوماع بولق یسافتاو دهزو بلاغ هنلاعقنا 3 و هللاقم یتوکس یدردیا

 فلس اع هللا نع یدبا بلاخ
 یرکسعیض اق یلیا مور لءفلا توک یستربا هعجج یمشب کالا یذ
 نادو۔3 یوک رازاب یسادرفو یدنفا دیفح دح ,دازیدنفا رشاعنالوا

 رووا دارا یرللاح هجرت یتآ هجورپ هلکغا تافواشاب دح هر ابرد

 یدئفا دیف> ورند زور دنح ارظذ هنخب دنلوا ن اب هدنخ رات هدازیناش

 ودا موحهو دوعص هسأر باج هضرع هدام هللا یور نارح و موج
 اطا تعذ هضیرفهد هلوم ًامربغ تالاح هلوءوب هسا ابطا نالوا ین

 دیلاراشع هلغلوا مورحمو رصاق یکودنک ندفوقو هی هعن رس ربادت نالوا

 یتوک یعشب كن هایذ یزدلام هملع یشغم نوک جاقرب هرز وا لاحو

 ٭ موی



۹ ۱ 

 هوفر هن ران مضح یلدع ن اخ دوګ ناطاس هرزوا یماللوف دن 3

 ىدا هدعهالرضاح هقاک ۱

 هرادا اغار ع نالوا یشاب ن ایکس هنرب كناغا ن اع حورشم هجورب

 لع ین وکی کیا نوا كن, دعدلایذ هلیبسح قاواناوتا رب رب جام ندروما

 ناک باا لوپئاتسا نالوا یداماد كناغا نا هیلایموم هتو هلا

 ردشلوا یشان
 4 تا ۷

 از ہیک ههجج یی! یر گی ؛ كاوالا می ر ندب راب رهش ك اب بلص |
 هطاص یی ی ربا رازاب یس یمرکی كنالوالا یداجو ناطلس

 یدئو رجا یکلنش بوط نوکر چوا كردبا دل وت ناطلب»
 یمدچک یسرا رازاب یعجوا نوا كا نر شقو یجتزوقط كا ىر
 ناطاس بواوا دوجو یارا دهم هدارهشرب نکا هدر تعاس بورغلا دعا

 یامد اشو رورس نالعا هلبا یکلنش بوط هنعهرب قر هئلوا زیست دارم

 یدنلیف

 هک نایفو »۲

 كنب دنفا هللا ءاطع قیسا مالسالا ےش نالوا قم اینم هدراصح لزو

 یدشا ربخ یکن دلا تاو هدناضمر لالخ

 یود كنبدنف فرش د موح میقیسا مال مع هیلار اشم یافوتم

 یمکیا نوا كنسالو الا یداج ىس هنس چوا شش زوب كم بولوا

 نط صم یداقو ن دننسر ده هدنساوج ناوئنع ردشخا دلوت ا

 كلم نکیا هدنش ان یکیا نوا ر دشلنا لیصح هيل اع مولع ند دنفا
 هطلق سدق اراب هدنمرحم یسدنس ید, ناسهطزوب كيبو لخاد هثتسردم

 یمهاپ هنردا هدو الا عیر یس هنس ترد زویکیا كيبو شلوا لتا هولوم

 ور بوزاو فلوا یسیتا هنر "کم لا درک 2
 یس هنسرکس زویکیا كل ٌ رکصتدک دنا ت دوع هلا ماتا ین س هد رعنده

 قل ار بضم فارس * تیاقت ر از هرس هاب لوپاتسا هنسهدهع هدنلاوش

 یس هاب یلوطانا هدشنابعش جوا نواز ویکیا كيب « دعب یدل روب هیجوت
 لعفاب هدننابمش زوفط نواو یدلا یسهیاب یلیا مور هدننابعش شبنواو
 یدلوامالسالا بش هدنیجر *رغ یسهنسرپ یرگبو یرکسهیضاق لیا مور



۱ Ey 
 یزع فن زویشب ردفهبیدعم یاص ییکوص ) اباطخ هبیشاب نابکس ردا

 یرلءادعاو :بلج كراهوق موئد ) نیسلم ردلوا هد ۱ رلت وب تما كد ردلوا

 ینب راکچهدا مای هر هاتف ظاعسا هدنروص ییئدلواو رارصا هدنصوعخ

 ۱ لزرع كنسودنک قارا دن رزوا كلوب اانا یا ند رلکدتا راعشا

 | درعیوک یجدنوا كلاوش نیکعیااهنا هب یاعباب یتغیدلوا ندلاح مزال

 هتم رب ن واوا روما هراو راو تماوا هد وک یعاف هدنراوح رادکسا هلا ۱

 جش هلبا شاپ ماقما هرکصن دقدنل وا بصن یشاب نابکس انارضح قسا
 امها یوم هی رزوا تصخر نائلوا لا ےس ا نرل رافرطیدبقا مالسالا

 کهدنراوج یسوپفاغآیرش بجومالب رادقوچ موق ره هلبارایدنفا ماما |
 یدلنآ هيا رد یراشعت بولب ریدغوب هدهناختات |

 . همادکسا هدهیلاعتامدخ ار ظن هناک ر> هارادسناجو هناقداص كناغنامع

 قاوا ماقمعاق وربندنوک نواشب هلیبس لوا هاکالد هاشداب مولعم یتفای

 | قخاوب عوفو یلاصفنا هلنروصوب نکیا یل اعاو ینادا دزنابز لاتحا |
 || دسحو کلی وسزوس ولردزب یربره هلبا باهذ هتظءوس قلخ هدا وب |

 || کلا مالعتسا ندنرکیدکی یی هلثسم یاضتقم هدشص یلراکضرغ و |
 1 یر هسیازوا مادعا راهدا وب رکا) كراب روژ هک هلی وش رلیدالشاب |
 . || دز هدقدللوا رابخا همالس الا جش هلبا م امنای ی راکدید ( زرلیا دس |

 | هفت ژرلبا دسیرلهماجوید یدلاقتعاطا هفی رش عرش مکح هدلوبناتسا |
 یطار یهسوفن لتف یوتفالب هسخود رولوا عبات یم هند رش ع رش قاخ |

 زربد راو ینیچاةوصر, تبا هدنوب یدیا رولي هلوا هلا هسانید رارولوا |
 | یکیدقی بودا ضرغیارجا هلبا باقرتسا ییاغاناتع كناشاب ماقمناق یذیا |
 ندنراب روز یر کسات ماوعو صاوخ وربثدتفورپ طف رداکدز ولعم ۱
 هسلنوق هنادیم هدناکشهش د لسم رب هل. وا شدا هلتهج یرافدلوا رغم |

 هدر ز هددسبدا لومآههجرکا یرهیلغ ها مایق هنهیلع راب رککب كقلخ
 ول هیسور هدنسلاب هنوط همالسا رکاسص هدناواو هلهج و یښج هنلوا نا |

 قهراةیچهدب رع مسجر هلب و هدننطلس تخباب نکیا هرزواراکیب و برح هلبا

 یدزام هوا تمصو لاح قفاوم ۱

 را کی هدورلبا یتالوط ندن راتکرح نیک رچ والثعوب كراپ روز هبفام عم ۱
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¥ 1 4% 

 یتوک یجن درد كنابش نیغلوا رداص نوبامه طخ ههطقر وید (ردشلوا |
 الع هدنیفع تماقاو سةن هرج هدثس هطوا انکو توعد + یلاع تا |

 ه دکدلدا اسکاراتسد یناک بوللا یراتسد لاتج نالوا ربعت یکلهجک |
 ادا هسلوا قحوهناوا مادعا یر ندناهگا هیلع قد رط تفواوا هکنوج ۱

 رم ی هغ د) وآ تداغ قعلوا مادعا هدعد هر هرح و قلاولرمم اس هدهع ۱

 رادقم رب هللا تیلستو نیمطا هلکعود هشالن و فوخ تیا هيلا یوم
 هس هد ھې ع RE وصح هرکص ندکد شا تدوع یروعش و لدع |

 یداروج روم أم هتمأقا هد هر دا قرهنلوا تعاخسابلا هلیهیح وت قااولربم

 عدرکس نزوشک ج دادیم نا هلا رارنک را لر هدرکس داتعمر ند هل ید

 روهظ ندورلبا فداصتلاب ناوت اب ر هدک دلک هنتمع» یلغوا ےکح یسهتسوا

 یروغا هللاذاعم دلکعا رو رم ندشک وا كلرلناومح نرونکت ا روعشالب و
 "دلاوحو مو هنرزوا كراخا هراعب و زسروغا لوا ويد دک

 هک د هنشاب قر هلا هتسلا یعابا ت وبعا تعانق هنکیدتا موتو نرالا زات
 داب رف وید یفو نالسم ید راتخا هرابم؛ هدلاع یتیدلوا هدق روا هلا
 كکب هللادعس یدیفح اشاپ ىلع یلغو |میکح نالوا نکاس هداروا هل ناذفو
 ییاما عاج اشابییع یلغوا محو یرادقوح مان اص یباح و ییاما

 موق رح هلنروص اجر كر هد زکیک زا و رتب قئرا شم هلبا كالراعب مداوب
 موتش ید یرلنآ یباقفر هلبا هتسوا ,دنراکدتسیا كعا صلت ی هراهب
 هکان وک هنب رژوا یرلغا ماف هبه راّضم یخدرانآ هل رلع | ر دکن هبا هظرلع

 یرلئابکس قاجوا ردقشقلا یک شود هرب ززیدلی و شع وق تمایق
 ندرادفوج هلبا رلءاما موفع بورا و هبیشاب نابکس عاعجالاب راهتس وا
 یرلبا امدتسا ییرلمادعا هلراراض>ا هثسومشاغا هعقارلا لحالو ًاکتشا

 ندمهدهع مب صوصخو ردندالع رلنو ید یاب نابکس هب رزوا
 یفادص یاضتعم كابشا ناکس هکنوح هدکدابا رادتعاود ردجراځ

 یرصکی هنکی درس وکٹ ربع هراس هلبا تمه هنءادغا كنایقشا ییخرب هرزوا
 دنهبلع راب رصکب كلوا رهش هقشب ندنرافداوا نم.دا لک ی زاب زوز
 كرامو مع ینه هثن راکدلب تیفیکر ولهرطاع كب هدنراقخ یب رلعشلا هتک رح

 دع هنایح هلم رب هنر او دنک یص وص> یھ رود یراولرهش هل.مادعا



 ۳ وا 7 ارفاو لاثما هنوغو نالذخ ؛لاخ *«.دیطاغ هدنهاکشدب نوبابه باب
 رتفدرمس و "رد یرلک دب د لیعاعا یجککا ندنراهتسوا ماظن یناق نوا

 لورو هراراسبورپ و هتکیدتساا 7 نوشز یس العا كل ەر مخ ذ اھا

 e مش "هرارش كنا ینانصا یجکمکا هلکم ردتا ع زوت هریخذ
 اععیشابنایکس یجدوا هدورحالایداج لالخ هنن رلیدا هدقلثا بوناب

 ین الا رع هدنرلفحا هعحلج ےل وکو الحاو ین ًارح هلتفرعم اما

 ۱ هاب رد لحاسو هدنراوح هناگاد و هدنسار و یمهلکسا نابلا هدرادکسا

 ایقشا هو دنلاراد هربن دهنوا یر هطوا راکسنادلوبهدراراک و هشوا ر ؟رکید برق

 ضرع لها حاقر ایعشا صد هدانئاوب تواوا یوم هصانعسا لذاراو

 كج هرپ وچ ندلوب هرزوا كمر وتوک هرا هطوا روک ذمآ ربج یرلنوناخ
 ضرع 4یلاع باب یتیقیک هلبا صیلختو ممجت یسلاها رادکسا هدنراقدلوا

 ناب روب رادصا نوا یاحاو مده كراەطواون ها رزوایراعارابخاو

 هاناثا رامت*و یاب ناکسو یاب یجب انسب نامه هججو یلاع نامرف
 شب راهطواراکی ردقزویکیا بوک هرادکسا ینوک هبنش راهچ یهجواكبجر

 0 روهظ رلکیشب نوعا راك لفجوچ هدنراتضءب رک رد رد

 ف ارجا یرلازس یارح ر هل روك هلا س ضعف هدوتلا

 یهدن ر و یو هلف هد هطاغ اعاناعع یشاب نام س هر کص نوک کیا

 یلغوا من نالوا رو سر كزاب روز قوچ رب و یبحاص هناخ ءوهق
 نازب رک یس هنوخ هنوع هلکعا مادعا هدننادنز لویاتسا بو زبدلاق

 ۱ ردشلوا ناش و
 هدنرخ الا عیر یسنس ترد یرکب زویکیا 8 واوا یسضاأف هطاع قرسا

 زود یدنفا هللارون رم هداز اشایدیج لیلخ نالا یسهاپ یماضف هس ورب
 هلاح و تفو یاضتعم ردنا طالتخاو تقلا هلأ لاجز نيب رقم هدفا

 لاعقنا رار هدنونامش نهذ یسلوا لاقو ليف بوم كيارواح ضد راد

 تایزا هدنروص قج هيما دنامکا هیلع ید رط وشل ندنک ودا شفا

 یی رط ی هنتکرح اسان ) ندنکیداک هدا شاربمآ هلا سوهو اوه

 < لوبق



 هلق رطیشنب لیدی" یتوک یتشب كنالوالا یداجج یب ہرکص ز وردنچ |
 ماطر نکرک ندنکوا یسهب واز كش هد اراق دروب تع نع هب هجلماج ۱

 یتغیدلوا لام الام هلبا یرااغا نوردناو یزرکر اب ارکو یر هب رع ناوس
 هدر هده وب نکا کلم هنساجانراوطا E رک

 یتیدلوا لیگ كنهنامز هار غوا ها یسوکتفک هلا راشم یل وب

 شعا شالق لکد حس مداوب نامه یرلت رمّهح هاکا لد هاش داب هلتهج

 ا لاحرد میهارب حش هلکم ردوک ربخ هبلاعبا وید نوسنوا ترت |
 یدشوا دی ندنداعسرد هلا

 ندیا دراوت هراهلکسا هک لیکو هزره مان شواچ ناثع ندنراپ روز یرګکب |
 ردا عب هی یکیدتسیا هدننروص راکتحا هلی طبض ییهربخذو بطح
 | یداج لالخ یدردیا ارعفو اذغا رارمضا هلبا ارشو حی لوصا لالخا

 ةط وار نالوا ش دعا هننابق نوا نوعا یسدعیابمایشا ضب نوکر هدالوالا

 مدارب روسجو یرج هساا یشاب هطوا بورافیح هعزانم هلیسکسا یاب

 ضرب هدک دنا موجه هی رزوا كشواح ناعع بولا نودوارپ ندنفیدلوا
 سومان كشواح ناعع اغوضو هددسدا شلصا افوغ هلیطسوت كلاسك |

 موق مو بوراو هیاغا ناقع یل ج نانلوب یشابنابکس هلذتقوط هنموهوم
 كناغا ناعع هسيا یرارجام كنسودنک بودا تءاکش ندبشاب هطوا
 | بوریدغو هدنروخا یسورق اغا یشواحنامع نامه نینلوا یناشن رطاخ

 یدراتروق ندنسیدعت و طظ قلح

 | کاا مهار نالوا یسادنهآ رللاج هدرادکسا ندایتشا یاسر هخ
 هناک رح هادا ییو هتاددعت عاونا هليا درو درفت هدنفرط زادکسا وربندتم رب

 ناعع یش اب نابکس هد هرخالا یداج لئاوا یدیا هدکعا راستجا
 بلح هنسو ف اغا هلسهنامب باوجو لاوسصعد را هب هقولع ید یتا ا

 یدردغو كر دا

 هد کرم ماندو یعءاط ندنس هقناط ووبلافو ندنهورک یر

 یدیس هدااح ینییدلوا ندرلتا زول اص یرطاخ هد نیس عفو هک ایفشا

 هرص هراو یدیشلوا اغا شاب و یثواح اشاب نادومق هدنفلنادوم اشاب ىلع

 جد یتا یدرولک هدا عرج یااعر ت ورامیح ه دن رع هدا هطاع

 یعوط ة٥ رم لیا لثفهدنویلاق یهدنفیجآ شاطکشب هینس"هدارااباشاب ناد ورق

XNيک عسا ول  



 ۲ ۳ فک هل لا

 . دینسبدارا نالوا رداص لاحرد هنب رزوا كلوب  رلیدشرک هبهلاقم كردبا
 یشاب نابکس اغا ناعع یبلچ قرەناوا نتو لزع یشاب نابکس هعقبجوم
 بوراو هاغوغ لح افا نافع نیغلوا روم هیابقشا بیدأت هلا بصن
 . یراق امایق هی همز ال تادیدهن اشابنادوبق هل ا اشاب ماقمن اه ید ندفرطرب
 داسفو هنتف شنا نیکسن هلا داحاو عاغجا قاجوا دیدانص هن رزوا

 دانساو وزع هل>زو سع" هاتم ییهثداحوب ید موعت لها رایدلبا
 ر د>ردنم هد رات هداژ یتاشوبد رل دارا

 رهطروا روب نم یتوک یسنریا رازاب یجد رد كنالوالا یداجج دعب
 *یاهاو تعاها هداروا جد ندم لیخرب بوعیح هنسارص اشاب دواد

 دندن اج نوباهه یودرا هرکصذدک دا ترضم عاونا لاصبا هبهناتسا

 رایدنیک بواية
 هج هل وا ندب ريم بناج هليا بیئرت یرعفد نیبعت كږېچوا نوا راهطروا وب
 لوک نکیا رلشغا تحاضف هجن هدهار یانئاو راشتبک لرد ا ايتسا

 هدنرافدنلوآ دادعت هجول بک تفو یرلکدک ندنسیروک هبمج
 ردشعا قم یرافدلوا ترابع ندرفن زوتاا كم یوم
 هبلک غلابم ندلالا تب هلرخآ مانو هلیان بجاوم ولقاجوا لصاحا

 هفشب ندنراق دمارا هسلا ر هدرفس ماکنه هدلاح یراق دلوا هدکعا ذخا

 لاخ ندننادحا ز هلئاف ېب ردیب هدنوامهیودرا لرکو هدنداهسرد را

 یدا رزالوا

 ۹6 تازا ¥

 یرابدنهو دب ره بوناح هن زانا نوبامه نوردنا قر هلو ترهش ود روم
 مساراهقا یا ید یباغا نیسح ندنخاط هطواصاخو یدبا شااغوج

 هراب بورق یی راماح كنس هطوا 2 لر هاک هئلاح نواح غا نی سد هلا

 بسک هه هلا شن 1 ییارواهناهاش تاد اهافیا هدانا یک دتا هراب

 وفوفاتذیدی 



۱ 

 یلصاضرغ رع ا رولکم زال قعالوا فا 27 هساوا كد 0 رە 1 2

 كایءالسالا میش صيت یرانرضح ناخ و ندنشیدلوا مولعم |
 باغ كنقيتح هدنا هیعسر تاراتعا هلوقهوب رار هللا هدعاسم هتسارچا |

 ضب رعد هرلندبا بص هلو هعتع مودرو لوصا هلا راعشا یشدلوا

 رایدلوا شرو

 هک یاس ضب كنولقاوا ج
 ر ادمتسو هاو ی رکو یبهبج ههبجوم هبنااخ رتافد ةیلعلود

 ماو دلایلع كلرکسع كب زوج وا هلرخا مانو هلل زامان راعتو تمامزباخصاو
 صد نوط ولقاحوا تو لوا نکنا هدکعا هرات ی رلدرصمو ساعم

 كن و امه یودراو شاف نرابع ندناسک و لرب رادعمرپ هد ارد سبد 9 دال 1

 شاتبەدىا جارخ | یرصکب رادقملا نزح هلا لاح جوک هدنحورخ ندنداهسرد

 ندنرلفدنلوب هدلاحر هیش اکو ید رایو تعامز ااو ندذک ودا
 هتمادگسا ناکس وا هیهام هلیعابتا كفارشاو نابعا دیلعنا ود هدرفس ماكنه

 یدا هدعلوا روم هلعجن یرکسع ماع مفثو

 ز هلئاغ وارد هدنوبامه یودرا كرکو هدنداعسرد كرک ولقاحوا اذه 5

 یدیا رازالوا یلاخ ندنناد>|

 بشر هرزوا كلردنوک هنو امه یودرا ندنداهسرد ید هعفدو قح

 تقو هللا ع ن ن راهار مزاول یس هطروا یرصلب ددد نوا ناثلوا

 ندر هطروا راسهزوا یفیدلوا یرلتد اع هدک دنا ںرقت یراتع نعو تک رح

 ه-اتارمش> ندا عم هله جوو تودنا عجو بلح مدا هلب رعت قاع

 ندنرافدلوا ردنا افجو اذا ولردو رکود نوک وس یاناعر یارتفو افعض

 رایدا هدکعا دان رفو داد هناتسا ناکس

 نکیا هرزوا قمتیچ هنسارص اشا دواد بونالرمضاح هسیا لاح هئره
 ضیعلها هنس نکو هیهسفانم نالوا راکرد هلبربغ هطروا عدفزا هدنرلتب
 هعوذو هدنرهنایع راهفرف نالن د الج یربدلاب هلا هورک یرلک دنیا مست

 قواط هدنسهرغ یلوالایداج رهش یم هب هشفانمو هلناعم نالوا ش راک

 نصحو لو>د هناخ یهداروایهاطرب بورامیج (غوغر هدلح مان یراژاب

 ین هو جک رخو ناز هنر رنات دیک



 | تافلق شاپ دم 15 راد اشاب دج شد ورد اشاب دشت تزع اشا دج
 زوفط اشاپ د ن رکی اشاب رخ نزع اتا اشا دج هرد را روس اشار دج
 9 ۶ ااو قلوا درج یاسا كنس هلج ردره

 مدیا تدوع هد دص

 ۲۱ هک دیلع ناهیجوت #
 زا ۳ مالسالا جش هد هيلع تاهیجوت نانلوا ارجا هدلوالا مب ر لالخ
 1 | هلا یدنفا صام هداز یکم ندنراوا هاب لویئامسا یداماد كن دنفا یصولخ

 3 ی داروب هیج و ىس هبا یلوطاا نرادص هب یدنفا ققطصم هداز عابد

 ا لا یدیف> هداز فی رش یسضاق لوپناتساو
 هلتهج ینجهلوا ماع هدناالخ یسهعحا یذ هموقرم هنس یسهیفرع
 ۱ یساضف لویناتسا هد تب یکلیکسا 4 یدنفا دشار دڅ هداز اج

  ربتع*لزع ندنطبض مو و كا طرض ندنوک ی نوا كنهعخا یذ

 | یالسالا جش صيت نانلوا دقت هدنباب قلروب هیجوت هرزوا قاوا
 | لوزعم هیلایوم هدنروصوت ) هدفداوا هاتکا قداقح هاش داپ روظم

 | هلبا هناش رظ *ءوبشرپ ود ( یمرواوا ذفان عرش یتموکح هلغاوا هدنمکح
 صیت یالاب یارفا فرش نوع تربع طخرپ ملکلا عماج هدننروص انغسا

 | ه دنک رات هداژ یاش وید یدلروب ما یهو لوم هدعاسم هنن قرهلوا

 ولو هّهیط) یرلنوبامش دار كن زلد مضح هاکا لد هاشداپ ردرر

 ییسلصا عضو كن هيلع قیرط صوصطا لعو هب هعدخ تاراتعا

 یقدرطرک هل وش ید درک قلوا ضد رعت هنس هسه هناب ندا لالخا

 هسا رولب رو یسهیاب كيصنر ارابتعا ندنوک یفئقره هنب رب هد هيلع
 شنلوا لع نوک لوا هدشفلوب هدیصتم لوا لعفلاب بوک هسهک لوا
 . هدکدلر ویسهاب لویناتسا هش ر الم ارظف هلاعوش  یدرولاوب هدنمهح
 كا مدقن کا هاش رشت یتعب لوا یسکسا كنسضاق لویاتسا لعفلاب
 هئاذ ناناو یسضاق لویناتسا ییعب ازارنحا ندوب هتشيا رولک مزال

 شادیاراشعالنعندننوک ی ص ءا هل دصم ۳

 ٌةعیوح هس ول و دک مزال قاتوط ود a رده لوک یصن ید

 ۶ لوزعم #



 یم دکر دق كنناضمر یسهنسر یللازوب كی ,رکصهنس.چوا شا یو
 ردشلوا توف

 هجوق یزربق كن هداز یبهود یش طالب هللا هداز هود ضش روخارم
 ردشلوا راوعم# هداشاب ییطصم

 بن ردي دج ددع یدب هلک هت یدنفا دیعس د ه داز ازرمم

 یدنهو شلوا داماد هداز اشاب یری هیهدازیمب ردرلشلوا قارشالا

 ,رتیعسم هلا هداز دعما یدندا دعسا هداز قاصو قورعم هلکع د الم

 یلوطالا هداز قععا هلا یدنفا قصسا یک ی راقدلوا فاس فلخ

 هدئساصف لوبئاتسا يا ذفان هلا ضيف هلا هداز هللا ضيفو هدنترادص

 زدرلتلوا فاس فلاح

 ځراوت ید یسکیا یدنفا قابلا دبع یلغواو یدنفآ نط صم هداز نالسرا

 توفنکما هدهبئر لوا هن بولوا یسالثم هن دمو هنرداو هطلف هد هلن

 ردراشل وا

 كنلغوا تالداع ربما كحوک للغوا ىج درد هرس سدق دلو ناطلس

 می دنهافناخ رص م هش رب كنرپ ر لب دیعو لیلطا دبع یرللوغوا

 ندلا لاجو ندلا لالج یرللوغوا كنب ربق تالداع هن یک یرافدلوا

 هدرصم یراتفدم كراثانولوا حش هس هدأ مع هتردا هنر كن رب ید

 نرو ه رب ۳7 ردارپ یا ید هدهنردا یک ینبدلوا لصتم هنر رب

 یتوق كالالح هدهنردا یتوف تالیلح هدرمصم یی رغا ندنو ردشلوا

 فداصت هننوک یتوف كلاج هدهنردا یتوف تالیج هدرصم ابناثو هننوک

 ردشعا

 نکس شما ی دنفا دعصلا تبع ذيع یلغوا و یدنفا هللا ذب جش هداز تمه

 ادعام ندنرافدلوا توف نیا یرلظعاو رزاولس ید یسکیا هد :راشاب

 یدنفا ندلا رو یسداز ردارب و یدنفا روکشلا دبع هداز تمه هغ

 ید یسکما هد هئسر ن نا یظعاو دجا ناطاس یر و هبقوصانا یروب

 مرا هب یرو دجا ناطاس ظعاو هروکش هیفوصارا ظءاو بود ا تافو

 ردشلوا عقاو

 + یناخ دیادبع دهع طساوا ندشناث ناخ نطصم ناطاس دهع رخاوا
 هداز نم اشاب دم یب هناد هک ماظع رودص نانلوا بصذ هجماک



 یا 11 E با هناو دو فو هللا ب ولطءو جا دب هللا نز و

 هلا قااو الا ها بسو رش هل اٽ سمو رح هلا هدا و لک هلا یو لک اک

 ۰ هلبا جانو یاس 4 ۱ هب ولو یوق هلا هعبط اذک و یوق 4 اهوهذق و حدو

 | لاوحا هدیروش هلبا اریشو نربش هليا رعشو ناهد هلبا نابزو نوذج
 ]| یافهلبا ماعو قطاانا هلبا هیفوصو داشرا هلبا دنبشقنو سی ورد هلیارکشو ۱

 زا ریلد هلبا درو خج رم هبا رمشتسو راهق هلبا اشو ماقا هلبا ینافاو
 1 ۱ هلءالامو نوئشر باب هلا یاقو ع ارت هلا صو نام ربحاص هلا هانلام و

 . || ها وهسو صالخا ها بذکو ساتلا رش هلی الی ولما هلبا ملا اذکو لما

 < ردب واشم هرکد دکي به یقورح دلع كش رلظخل روناو هلا اردو باسح

 یرلیضءب و فدازنم یرایضءب و بسانتم یرلیضعب هجانعم ہک وبلاح
 ۱ رد دض هرکیدکب

 ٤ ۱ داوم ييدتا دادعت ید قفاو نمح ه دنس هعوجج یدندا قاف هن

 ۱ نوک نکس یا هرکس هقیلح معد ندهيسابع یافاخ هک رد هدد ه رم

 شه بودا یفالح هس هرکس هلذلوا هيل یجزکس بواک هاند هلی ده

 كالم کس « دنسوبفو ردق رح هرکس هک لش طه هلن دا ید یماخ

 ۱ شلوا یدالوا رق رکسو كرا ۰ کسو شعا رهف هاد کس نورود

 ۱ 8 هودنک ندنغدلوا س ا شوک یک هو شا حف ره کسو

 رررد نم“ |

 ۱ ناخ دجا ناطاسیحاص روه شم عهاج نالوایبح یسواج ج رابو یصلح

 شعا سولح نکا هدنشاب ترد نوا تولوا هاشداب یجدرد نوا لوا

 ردٌشلوا دم هنس ترد نوا ییدطاس تدعو

 (عرصع) هدفداوا یا 5 ےک هداز ی ا رب هلیءاجر نداق هراپرکش
 | نداشا دجا هداز یع کاو شاید ( هدرز مجنرپ یدلوا هللا رکس لع
 < تد # ل رادرتفد اشاپ ع رکلادبع نابق ین هرکص
 كنابف یخ تود طاعسرخا * مجاتح هلان یابد یدلیف هداز یعکبا
 یتدنفانابعش هدننابعش یسهنسییا شا كب و شکل وس قس * یدلوا
 هرکس ناسک كرم یدنفا مشاه یو هسور سردمو ردشلوا موز ردص

 یدنفا دوخیسضاق ماش للغوا یک یکردنا تافو یس هج ردق هدنح ران

 < ید



 دارا اینا ٤
 كولم د هدژس هع و یدندا قاف هرژوا قوا ندنایفافتا بار ۱ 2

 ضرب دات * هر واعم لسد بواوا هب واعم تنرصح یسحاف كه وما ۱

 کالم ما نا ناو ص « هرکصندنآ ردشلوا هب واسم یسهکاخ قرلوا

 ا ردشلوا ضرعن» هدراچ ناو میس یجدكنا بولوا

 كمالاب صتعم یرخا یک ینیدلوا هللادبع یعسا كحافس نالوا لوا |ا

 یکتا كنالوا هفیلخ ادا ندهیمطاف .تلذک ییا هللا دبع ید یمسآ |
 ترغا ندرلنوب  رددضاملا هللادىع جد یرخا بواوا یدهلا هللادبع

 كلذك ید نیعتسم نالوا یسعتتلا كناولتفو ماخنیما نالوا یا هليا
 یکتا هرکص لتق هدعب علخ هرک یکیا ردتقم یسجتلا كناو لتفو علخ

 هاو لتقو ملخ دشار نالوا یسبجا كناو ملخ نکلاب حد عياط نالوا ۳
 كنا بوللوا الها قرەنلوا دصف هللا شیر لرهز رسصتتس» یسکتا

 یا اب یس ونعم بیس كلوب یدلنا لتق راتات ید ا مص ەت سم یلیغوا

 نکیا ىح تفالخ كع دفا هنع هللایضر نیسح ترضح قجولوا هفیلخ
 ۴ رولک هرطاخ یشرب یک قلوا یسلردتا دیهشو یساملوا تەب
 یداوا ماع هدارو ییالک كن دنفا یا هرز ادنع

 هک هقشا ندٌفح باثج یس هیقیقح بارسا كنهب رغ تافداصت واءوب

 هالا سون هساند هنره قرهلوا ندنل یو عوقولا دعب لیلعت و بت

 هرزوا نیگهدتا راعشا هدالاب هکیدلاق رغلیب ینیدلوا تولوا قیاط»
 زاع ارا مزالتو مان هد هبقاهنا یااضق

 كراظفل ندا قفداصت یقردلوا ددعلا یواستم دا یاس مک تن

 هل وب هدرطم "هدعاوو هن وئعم تیلسر یدنعضو

 دالواو لعاک دوحو هلا لعو دم بح هلبا ناعاو دحاو هلا دوحو الثم

 هلا ییسو تزع هلا تدابعو مرمز با هللا دوکو ید لک هلا ىلع

 هلا زانو لزا نسبح هلا فسوب و یان هلا جونو لک هلا مع ا و لع
 روجو تحار هلا باوخو هک هلماهندنآو تو هلا ۳ والد اذک و بو

 هلبا ره بشو درد هلبا رعهو اود هليا بطو ضرم هلبا مغو رازا هلبا
 ( حارس هلا هناورپ و قوسعم هلا راکت ر639 تسود هلا قسعو هدکام
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 کس انا ینطص دوو قالوق ءرق هرقو یصینت كب نامصم
 و یدلوا یسشابگی دیدح

م ا یوکصاخو اشاب قطصم یماواریم نعرج تقو لوا
 ۱ فا ا

 | هجاودید كب یطصینایعا قیزاو یطصء ىج واق یایعا تحول و

 ۳ رایدنا ندرلنایعا رولییاص یرطاخ

 . ]| مج او نوامه باکر رو نوبامه یودرا كرک نامز لواو
 9 یدبا یدنفا بیج نط صع ندنلاجر یلاع با ندا رب رحو

 - | مادعا هداروا بولبردنوک هیهنانحنک هلی ر ومأم ییطصم یججاغرف
 . | بوردنوکر کسع هزاغوب نکرولک هلوبناتسا اشاب یطصم رادلع یدیشلوا
 | یطصم یلحهدندورو هلوبناتساو  یدردتا مادعا ییافطصم یشابق
 || ناطلسو فیقوتو سبح یتسودنک هلا ذخا ییوبامه رهم اربج نداشاب

 . یرالتاو كولس ناطاسو سالحا یدوج ناطلس هلا علخ ینافطصء

 ۳ ناثلو لوزرعم ندهلیشا نایکس هدعد و ییافطصع یجاتسب هدنسهرص

 | یطصعهجوجو قطصم ظفاحولغوالاجو شواحنطصم رکذلا فلاس
 || هلااشاب نطصع دعامو مادعا ییامنطصم مسنورپ یلغوا یبهوهق هلا
 | ظفاح یباغا ویو الجاو نذ ییدنفا یطصم یسادنعک نواه اکر
 هدعب و یدشاجارخا ندکلحاصمیب یطصمنرمئو لزرع ییافطصم

  یایعایوکصاخ هلا یدنفا قیفر نطصم یدنا هللا تورا تسودنک

 . ناطاس رایدلوا فلتهدندایفشا انآ قطصم دوانرایناکس و فا ینط صم

 یدنلوا مادعا قوت جد ییطص

 لوزرعءاب قم یهو لونقم یک كناوذ مان یطصم رکذلا فلاس لصاحلا

 ود ادمک هسوک هدلاح یرلفدلوا شمارغوا هیالبررپ یغوچ قردلوا
 | هلیبسح یکرح هناراک طابتحا یدنفا.دیشر طصم یبلچ نالوا قورمم
 || قەغ ید هدئسهعفو اش رادلبع یک ینددروشا یب رادعف و ملس ناطاس

 یادهک دفع ینافو كناشاب اا هدالاب بوراتروق

 شخلوا لزع دوا بویم قوچ یسرا یدیشلوا لام ردص
 ر قو> ك و شفلوت هدرلش روت اف قوح ك ید هرکص ندنا هد هتدا

 ردتلوا

 4 دارطتسا *



 ناطادس هلىا علح ماس نا طاس هدنس هان یدا راو لخدم هدداسفو ید

 قیما هناسر یدنفا دیشر قطصم یلحو یدتا سولح یطصم

 سسس
 س س

 كناغا یطصم ظفاح ییغوالاججرخم ندن وام نوردنا یدلبا دا دادنش

 یدلوا

 خرس یطصم هل: روز كرابروز ردا روهظ لالتخارب هش هدنداعسردو
 یبهوهذ هدنکا یراب روز یرعحب تفواواو یدلوا ۽ یشاب نابکس
 كلا یس ەن هطاع تواوا افشا "هدرکسسرپ هدنمان طصم رنو وا

 یدبا هدناغتو مک وب

 یسادنهک نوابه باکر یدنفا یطصم یسور هدانا لوا هتشب
 رایجوف یدئفا رهاط طصمو یرطان ها وط یدنفا فیظن یطصعو

 یدنفا نطصم جاع نالو یاش تفو لواو . . یدلوا ییا اک
 ۰ یدلروب هیجوت یامان یمظع ترادص هلترازو تر هتسهدهع

 یدلدیا نییعت هنغاراد هسک شر یدنفا توفص یطصم هداننا لوا هن

 رحم و لبمعم تا كب ثزرع قطصم هدنگا ماظع رو دص هدناوا لواو

 هل ءاطع مالالا جش نکیشلوا رک رارق یسارونک ه نخشه ماقم تح بواوا

 قطصم نالوا مھم هدب وبا | دعاعتم تولوا وز كانال اھ هدو رھ

 یدردبا هلحادم هر هوس روما صع) ندتلا لا تقولوا ید اشاب

 رتعمو ییطصم هج وج یرب ندسانرق صاوخ كناغطصم ناطاس

 ندنلغوا لاج ید یباغا وبف بواوا ك طصم نیت یرب ندنرایحاصم

 یدنا نطصم ظفاحرپ رکید هقشب

 یجاتسب ید ید رب ندراندا ترشابم هنمادعا تاذلاب كیا ناطاس

 یدنا ی

 یک نطصم قمرپ قلاو ینطصم كر" هددجما نب رومأمو نیمدتس» هنر

 یدیا راو ید اک رکید هدنبهآ قطصم ى

 قطصمنانلو یمادهک لوق هدقدلوا مظعا ردص اشاب یطصم رادلع
 هداز یهرازو یاب مکح یدنقا دوهم قطصعو یساما یرجکب اما

 لک عسان و , جک
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 || یخد هدنائاوا یسهنس شب نوا یک ینبدلوا توف كب تفع ینطصم
 ندننهشم یدنفا رمڈاع ییطصمو شلوا توف اشا | یاطضمهموک اراد

 یسضاه رصم یدنفا نط صم هدارغایدو شادا ی ورب هل لرع

 | یاشاب ییطصم یلکذش نانو ظواع یسایعشا داف نکس ےس الا نوا

 ليکا ندو امه ناوبد ناکجاوخ هدانا یراک دتا مادعا هدعد و سدح

 ۰ یدلردنوک هننناج یلیا مور هللا هصوصخم تب رومأم یدنفا نط صم

 یدلوا یلاعردص ماقام هلنرازو یالاو بنر كب نطصم یشاشواحو

 یطصم هداز یدنفا شد ورد هدناهبحوت نانلوا ارجا هدنس هنس ید نوا

 ۰ یدلوا ىلاع ردص "یی وتکم یدنفا قیفر نطصمو نیما رهث كب

 لب وص هرکب راد ین رومأم كناشاب یطصم رب ژو یسلا و ساویسو

 || ۰ دنیصم اشاب ییطصم رکید ندارزو ناتو یسلاو هیاخو یدلدا

 یدلروب اشنا

 نواو یدلوا یاب میکح یدنفا تع4! نطص هدنسهنس رکسنواو
 قطصم ر ر یس ادص هن رزوا یتافو كناشاب رارج هدنسهنس زوفط

 یدعیح هنادیم یان كن افا

 طض یل مخ ر اهد هعشپ ندرلنو هدرهرشط كل رک و هدلو اسا لرک تفواوا

 ىدا راو نی روعام ,دنیسآ

 ینیدنلوا نیبءاو بینر یناکرانوبامه یودرا هدب وئاوانالعا یرفسهسور
 نط ص مو یلاعردص یاد ک یدنفا قبفر یطصم رک ذلا فااس هدهرص
 یطصعو یبناک رلشواح یدنفا ی عمر یطصعو ییدما یدنفا رهطم

 ۱ رایج رع یدنفا نط ص دیس ندافلخو یسج هلباعم هداب یدنفا 0

 اشاب نطصم رادلع هدانا لواو یدلروب نیبعاو بصا لکو و یباک

 یدلوا یرگسع رس هنوط

 یجب اغرق د ید هدلوپ انسا بوعبچ یطص ی ایف هدنزاغو زکد هرو هدعر

 بسا داسفو هنتف كرد تنواعم اکا هلا كبر یی ولفاحوا قطصم

 4 دا دّرش ۳ ۱ ۱

 سس
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 ىدا
 نون هرو نطصم یردارب هلا ناعع ید لغوا لهکلوک هدانا لوا مث ۱

 تیعج قرهلوا ارجا یر زج هل راعا نایغطو یب هدنفرط لبا جا
 یدا شلدیعاط یرات واعش
 اشار نط ص هدیس نالوا متمهدنغاط روك انعاقتم هدنسهنسر نوا زویکیا

 یسهبرو لرع اغا ر قط ضم هداز بیع نانو یظفاح هاناو ساوا تو

 ا یلکش لاا یبا مورو شادان هنسهر رج یوکناتسا هللا عقر

 یدبا شلروب هیحوت هنسهدهع شا

 یدو طصم هرقو هدکعا تنواعم هنسایعشا ولغاط ییعوا دنوزاپ و

 لاسرا یرهفرف ايشا اط غاط هلینیعم ر.درکرم» قوجرپ یک یطصم
 لس درس کا نوا ندنشدلوا هدکلیا یدعت هراص یهدنراوج كرد,

 نائلوب یّسلاو هنس وب هلا اشاب نط صم نالوا یسلاو یا مور هب رزوا

 نط صم نالوا یلصح هرومهد هرص یراق داوا رومًاماشاب یطصم راد
 تر ابقاعتمو یغاصس یخ هنا هلیسهناب یکلیکب راکب یب امور هنسهدهءاخا
 رو» هام سن . رزوا یسایعشا وا !عاط دوا هیحوتلاب یا“ كالس هلترازو

 یدیشلدا

 0 ربا یارک نط صم هر a دک دتا الب زس | یر تم هتراباتوب هوز

 7۳ رگرب قرهثلوا بص عوشاب اشا ر قط صم هسوک هدناوآ یکدشا بصن

 زرقا هورار و ادنغک طصمو شاردنوک هرمه»بااحار 2 هلا A ر رگسع

 هد هسا شم “يج هروخ وا تا ر يطصعسو ؟هدناوآ ییدعا رادتنا هکنج هلا

 یدیشاوا رسا هززسنارف

 اک سوک هدّتک رع هرمصه تئاح هلا نولامش یودرا كناشاب ايضو

 او قطصعو رادرفد یدنفا درسر یط صد یبلج نالوا فورعغ ولد

 ھه رزوا یعسو ت r , یطضم دسوک و تولوا ناتکلا و ید دا

 هر هلاکم 4ا یزاصخ يمع هسا رق ىقرەنلوا بصن ص> مع اههماا یوم

 هد هس دتا طض یشب رع اشاپ وطص» دوانرا هدماکنه یرلکدتا رادعا

 یدنا س شعاب رار هلت ر Kis توآ شا هناهج

 طی رظان هزاع ضو مالالا و ۳ س یدندا رعنا قط صم هدانا لوا



 رهظ یت ید شا e ت ۱ 3 ها راشم نوا هلا حورحو

 "یدلوا مام ی كنیدنفا لاف ردشلوا قیلبام یارج

 ۳ ندشدلوا شمروب ويد کیا کت هلء هتک

 ۳ رت# كل هک وید مساقلا وبا اما رولوا اچ هیعست هللا ه وين فن رمش

 هه

 : 3 هب هب وین نداعس سه جدو ەرۆك هثاس كنيمعع عا طف زالوا

 مما ره كنا هرکصندننافو كربمغیب ترضح هیخوب بولوا صوص#
 دولواز اج ید کت هلیس هفب رش هینک یک ییدلوازاج هیعسا هلرفب رش
 ردح رصم هدش رش ءافش ود

 ك دفا ناو ناروکر و ذحو ساب امرمشهد هیعست هلع“ نطصم هیلعءاش
 ولعما یطصم یک ييديد اعقاو زامهلوا دنس هزب هدا وب یزو
 ردشاک هروهط عطع تاعودو ضصعب هدرانامز ینددلاغوح روم ام

 ردفوچ اهد ندنغیداص كلا زرومأم واحسا یطصم هدرصع لواو
 ندنداهنجا كنار هيلع هام زاغ ارا مزالتو رأت هدنایقافنا وال و نکل
 یاناضسد نالوا هئع ثوم* نوحا ناصعت لاکا در بودا رظا قرص

 لمدا رب رحم هقحالرب هدمافمو راد ه هیفافتا

 هک هقحال »۶

 مدار یافطصم .ناطاس هلا ثلاث ماس ناطاس هکر دند هب رغ تایقاغتا

 عافجا بصنمو ةر باحصا قوچ كب لوک كو ولعسا نط صم هدنرارصع
 یدیشعا

 یس رثرافاع ناثاوا درط نددارغلب عو الوط ندنزهنایغاب تاک رح هلج زا
 دارغلب ودادییسا ندنلعوا دیو زاب هدنس هنسنوازویکنا ك ی طصم هس وک

 هنس هبصفدارغلب رد, د احنا هلا اغا نطصمیلج نانا وب یسانایراب رصکب

 هل هل او روصحم هد ملو اشا نطصم یلکنش یظفاع دارذلب هدودلوا لخاد

 شلوا ژومام هن دادما كنا اشاب یطصم یلکینالس یسلاو یا مور

 فاغا نطصم ىلج هلس رفترب هدهرصوب اشاب يطصم یلکنش هد هدا
 یدیسهردصان یمن ردنا مادعا

 دی یدنفا جار نط صم یا رود یتراظن تمایزو را٤ هداشا لوا

 هک هبحوت
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 مدار دمو لم کو سصشعو لفاعرب هدساخ اما قطصم ح رعا یاب یبویق ۱

 یدئفا تار مارا قوم قسا نیما رهش نالوا یدنتسم ندنعددل وا

 هدنح رات شپ ییرکی زوکیا ءانب هنفیدلوا ندب را رهش ترضح ناب رقم
 یاغا هنن رب تكناشاب اض فس هول ر وعا ندا تاج ا لزرع هدنساتتم یکم

 یحدءادلادع هاشداب ناتج بودآ قوس ییسلوا مظعا ردص كهللا یوم

 هد جاقرب هلغهروس نامرف یتسهرک اذء ها الک و صاوخ كصوصخو

 نکل بودا داتسا نیک بیوصت یھک هللا عورش هبهرکاذم بولک هر ر

 ینطصمروک ذم هدالاب هیاشاب دجحا رکاش ناثلوب هدیماقمافدنسم تقو لوا
 ۰ مدیشلیار رفت دنا اشد فورا قار دبعوب یتسرلاقم یئ رمش مسا

 زاغا همالک هلهجو وش اباطخ هبیدنفا تفر بواک هن رطاخ لاحرد

 هر دیهاس بنا رح هلعجورهو نااع یدشرو لةع كهيلا یموم یاغآ هکرلبا

 هد هسا نایع4 هل ج ید کود ا ندفناط)یصن کلا وط ه رب كروک و ناناش

 نااش هترادص هدرفس ماکنه بودا بوکر فرح هناوح هلتهج قاع

 راسو اکران و هلیدبت كمظعا ردص هدهلاتسا هلع دسلوا رفس هلنءالوا

 رکا رواوا مزلتسم نک كلخ یس فرح هناویح هکدنیک همسر

 مویلا راد هغمالوا نع هدنم"ا یطصم هسبا زالوا راشعا هناروذح وب

 هدیشرپ هل وش ندندنفا ناولس قاف نالوا مدنیسم هدنو امه یودرا

 مزج ههلدا وا یک ددد م دلبا تعجایح هګ راو اعقاو مدیشسیا

 تقواوابوئلوا لاطبا قوس كنیدنفا یهاربا هلکعد رمسرواب مس مدلبا

 ضب نالوا هدسلح ینددلوا رکر ارد یسلر و هباشاپ دجا رطان ترادص

 قطصم وشا ( راسبالا یواا اورینعاف ) ردشعلوا عاسا ندناوذ

 مقاو هددهعلا بيرق نوجا ديكأت یزمهب رج نالوا هدنف رش مسا
 یبا یرکمزویکا هک هلی وش بولاوا رادتا هلالدتسا هلتاټاغتا بئارغ

 نیا ناخ نطصم ناطلس نانلوا ملخ هدچوا یمرکب هللا سولج هدنس هنس
 هلل ینافی رشق ماقمکاق هدیاکر نکا هاشداپ ناخ دی دبع ناطاس
 هدنوبابهیودراو یدنفا نط صم یو هسور اد و اشاب نط صم بقلم

 یدفا قیفر طصم ادهک هدودراو اشاب یطصء ىلج مظعا ردص

 رو هظاشاب یطصم رادلعنانلویرکسعرمس ودرا هدنرانامز كراثوب بوتلوپ
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 يکدلبانو ز و بولغم هجا نوردنا هطباض لواینو؛ فدا 97

 ردلایاعو رهاظ ندنکیدلکهدب ریبع) 1 ملا ذیل و هدننارب ر 6ا كهيلا راشم

 ۰ ۳ ردررع هدنح رات هداز یاش س ود

 تشو 1 یتیسارونک هترادص كناغا قطصم ج صا هدلاحینیدداوا
 | كنسلوا قوس هترادص كن انا دجا رظا هلرظن فرص ندنا نکیشغا
 ها لوسر باععا هکر دناناب هلهحو وب هدنسهء وج یدفا قلاف یاس

 یاملعو نید هنا راسو نیمبان عبتو نیعباتو نیمجا مهبلع هللا ناوضر
 نده وب هيماس یاسا هدنرانامز هللا مهجر نیمدقتم رابکو نیفلاس

 هناعءهیلاع تلودو بوغاراتعا هب همس هک نف رش ظفا یطصم
 ردععم یرلکدتا عورش هب هر دیس یک مما سان رص ند روهط

 لوسزبانج قرهلوا هنصاتعم یراع کو ترحل رس ت ظوأ 8

 هرخآ ند غد داوا صاخ مسا هن راترضح سو هلع یلاعت هلناییص مرک

 لرانلوا دنع“ نط صم یلاعت هللا كف  هلهالوا زا 4لع> ور قغلوا رسا

 ةلالس هد هیلعنلود ول قح ردند هینیع تاب رح ینیددلوا ن رک مداد

 كن رب ره بو دا روهط هاشداب رفت ترد یرنعما قطصم ندهنامع

 هدنعسا طصم ثالذک بولک هروهظ لالتخاو ترنف هنوک ررب هدنرانامز
 ك ۳ نداشاب قطصم هح و لو نالوا لوا كماظع رودص نالک

 دهلک هاشاب ییطصهرادلع نالوا مطعاردص م کیس فیس جوا یرکد روکنا

 عااقو واردوارد هدنراتامز راشاب یطصنالک هنرادص ماعم ردقلا بسح

 ا هلوا ر دکتمو ررمصم هنلاٍابعو تلود تاد ل روهط هردات

 ناناخز از ماوع هددرهامز تواوا لفاغ ندهدامو سان ردناباع ندخ راوت

 زب زو كلاث دجا ناطاسو رەد ردراو نمأش هدنعسا میهارا ہدننایم

 نیما مهار اهترادص ماقم كردبا كنروا ییاشاب یهارا نالوا یربتعم

 ړع 8 5 هئرادص ی , راپا یلعو دجا بو: .هروک یال یی هنسک

 ناثاب وس رخآ تولوا مدیا یطصم یک ردلطاب نکل زردا

 یا تواوا ساند حودع اعلطم ینا سس مسا دع ردهدوهب مالک

 لاوس هدنون ردلکد سام هفت رش مما قطصع هلْءالوا ا هد هيم

 نالوا تو نکا یرظان هبلف هدنخ راترب زوتوا زوبک با نوسلوا دراو

 هک یویف $
 دیس - تمم تیموری
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 ةسودر یسافعو هرداصم یاوما عیج كناشاب اض هدرخ الا حبر طساوا # . یدلوا لصاو هلداعسرد ینوک یصتجوا یرکی كاوالا عیب ر یربخ ||

 یدلدیا لی و
 ندنسهدهع یناما ندعم ناثلو هدنرزوا اشاب ایض الاح قرەلوا ندبنارغو
 هناشان دجا نالوا یقرصنم دیمگنزا اه اسویماعم گاو ندی ار هلا عقر

 یدلرویب هیجوت
 هنفرط اشاب ایض یتداعم عفانم رکا ج ردتلا ىلع بواوا مقم هدندعم هدعد

 لاوما یلیخ هللا راضحا هتلودرد جیدرفم ینارص ن دیا میلساو رود
 یدلراتیج هیادیم همون

 یآ کس ید هک یدبا هدند كءاخیسهجوز یلاوما رثکا كناشاپ ارض نکل
 زواج یش یس اهبلا یموم عاخ هدنطساوا خا یذ یب هرکص

 نوردنا ايشا یکیدلبا لر هدک دتا ناو هلل دوعوم لجا هدلاح یییدلوا

 ۰ ردشع اروهظ تارهوحو یی رافتو فح قوج كب هلغلوا لفن هنویابه

 زرهخ رهوج نالوا شلرویب ناس>اندهناک ولم فرط قلارا قلارا قح
 رد هدا كلا ید

 یللبدنق  دنلاح لئاوا اهیلا یعوم تافونم هروک هن رب رص كنهداز یناش
 تعدح هرزوا تداع هنن رامرح تاود یارک هليا رقت قیسانم هنماج

 لیصح یتلوصا لازم ریدت هلغلوا هریدمو هلفاع هدنناذ كردیا ددرتو ||

 كن رایض وب ندنرامرح اربک یتبم هنغددلوا رادید یالصو تفع بو دا
 هدنناذو تنی هدنمدق هدفدئلوا موز هدئاح لئاوا هیاشاب ای هلیفوس

 ردیاب ور یلابقا كنجوز یشان ندملوا تورو ناماسو تیاردو قلع
 یتهدقتنوكنا هنسمتیچ ردف هترازو هیئر كنسودنک اشاب ایط هلتروصوپ

 هک هل وش یدرلداتااعر هداعلاقوف هن رطاخ ندنکیدلبا دع هح بنس

 (ءاسلالع نوماو لاحرلا ) و شهراو هنسهبت رح تدشخو فوخ> ق اعر

 ص اشا ایص هیفام عم یدیشلوا سکر هدنساب , یسکیا یسهیضق

 یک کفیدقروق ندزکرلمرح رس نکردا تحاصم هنامرخ هلیساب>ا ۱

 ن دنفدلوا مور هدمدنع هب را یدق ن رع طعف مروف ندنا ن

 هذاک تدالج راهظا هرازولا بسح واد ردعشمل ر هتامر هداعلا قو

 نالوا هرخ اف ترادص لتا هعفد یکیاو هر اصع جان هک و بلاح شءهردیا
 سس



 ندتس هرز ول الف هدر و شعا لئام 4 اع ق ماسح او

 كغ .دلا ییولفاجوا هلته ییددلوا هلک ندد وفا وافاجوا بوش

 نکس یرلنا هلا فیطاتو مارکاو تور و زول هدا ز هل . راودنک نوا

 و : بس .دنسراعم هارلتا هسا ییضوو بولو اد فینو

 3 سر ۱ مر وا ها

 ۱۳۱ ۲ روا نفضاشدا نارو شارونب «دارا و ززلد دور
 ىدا مهار یا رهش نالوا ینهربام ول بک هلب رلترمضح ناخ دو

 تسانم یلرونک هیرادص ماعم كناذ مان اغا یقطصم جرعا ندنفرط
 لّئاوبا اشاس هلیفوسكناشایدجا رک اش یلاعردص ماتم اق هد هنسلاساروآ

 ندنرایشاب یبومق یلاع« کرد نالوا فورعم ود اغا دجا رظانتواو ایران

 روض> هلباج هتداعسرد هوا اغا دجاو شلدبا بیست اغا جا زال

 كلی روس هرکصندنسارجا تاه بنت ضعب ناسا بواب راقیج هلواه

 یدیا شلردنوک ههنردا هلبنی رومأم
 قر هلوا بارخ یسلا هنوط هللا هیلاونم تاب راح ناثلوا نایب هدالاب و
 نالوا رخدع هد هنردا ندنخدلوا لکشم ىلج هړځذ هنونام یودرا

 ندارواو كمردتا لقن ردق هناقلاب هل رب ىع ی رانابعا راضق یراخذ
 كءردوک در مس هلن رّرمساو هود ارل ارم ربه و ارزوو هلساناویح یر جد

 نالوا لیکو هدن داعسرد E و و یمادنهک Sa هرزوا

 ۷ یدیشل رد وک

 قلا یوا رهع نداشاب ايض ذسبا یسهیفخ تب زومأم لکی دیه

 هدهسلا شلا ینو امه رهم بوراو هوبا یودرآ ندنهدلوا یصوصخ

 ظفحو ذخا یتوبامه رهم یدنفا تاتکاا سر هلکغا تافو یسودنک
 نیکد هن دورو لد دجردص اشاب ع لیصراق ثیاس *مدارا بجوعرب هلا

 ةماقألا لجال اشابایضو شلبا رادتا هروما رادا هلهجو قلماق اق
 ردشلردنوک هب هقوتعد

 تورا و ۵ هبردا ك رگب یوهزو» نالن روم لاسرا ندید اهسرد هداشاوب

 یتیدلواشلبا ملست ی وام رهو لاصزا هب ی بولا یاغا دجا زالو

 هک یربخ #۶

 ات ی ها نشر در تی وا ید سس
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OTT 
 || هنسارک قجدنلوا لقنو عطق نوجا هناسرت اشاپ نادوبف هعدقا تح
  ۱رلب ر ےک هدک دلک تودیک هثفر طیزاغوب رک دّوا نوا ق وو هوب ین

 كار هيدا وب نوسلوا رب دنر هدننعک یراهیب رو تبدا كنم رو اک

 كجەك تولک هرگ صذدنو كر هلک هنسومق انا یرلیضعد ندنرلجا هرم وا

 هلا ا ی رلطا ر روع ندقادراح ن ٌرسعهارغوا هل ويلاتسا لرکسع

 کاخ يالا ) رلىدلىا اعا ن رلقداوا هرزوا سارهو قوح (

 راستا هلواقش ع اونا یراب روز یرصکی یهدلوبناتسا داناو هکنوح

 ز اکنا ید یراودنک ینیزلفدلوا هب ر قسم ن دنراقدلوا ردبا

 ید رلمهدیا
 معصم قلعالس هنع اج لک ینوک هعج یعکنا نوا كرفص هلج زا

 رگ ده ګد ییرکب ندک و لب ىجا ییرکب مدقم نوکرب هدلاع ییبدلوا

 هل رلع | لنق بولو هددعلقلا تر رازهای 0 د یرفنرب نالوا شعر ود

 ناناوارکذ نکردبا راذک یهاشراتسد هدروک ذ٥ عاج یتوک هعج روکذم

 نیفلوا لوتفع یرفن قلا ندنرلحاو لوغشم هلیکنج كلفت اخ هطروا یا |

 یشابنایخس اغا ینطص یرظان زاغوب هن رب هلبا لزع یشاب نابکس یسادرف
 رس تئوجشس زادعمرب هداسف هلکعا مادعا ف ىش جاقر ه دق دلوا

 ناتکمن ود رد دحکند رس هرقنرب جد زلب ركب یهدنوبابه یودرا

 زویدب ندبربم هلي ریبعت هدنامو هللا زهناهب زمسلصا یک كعرو نیت
 نالب ردنوک هلو امه یودرا هرکوب قرهلوا .دساوعد قحرملا دسک ىلا

 یس هچفا بجاوموپ یخد رافاجوا رکیدبور وچ ندلوب نس هچقا بچاوم
 كر هیعا اغصا یهورک یرح ۾ هديا رایدتا هلدام ود رد ههل

 قحاضفو  رایدلبا هداماو در نسقاب هللا ذخا یدسکییلا زو یدب

 رادرس ندنغیدلوا رادتقا هنسارجا هدراهسیا ارج ق“ رلتدا باکترا
 هدرفص لئاوا هرزوا قلوا زادم هسومات ظوح نامه یراترضح مرکا

 یدلبا افنکا هلبا بصف ینسادنتک لوق هنري و" لزع یس انا یرصکب

 تولوا تاذرب انشا رصع حازمو ارزواا جش اشاب ایض مرکا رادرس

 تشذز هدا زو صا رح هلا وما راخدا هروک هنن ايب ك هداژ یاش قحا
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 و
 ی دیا روپحم هغ لب وط هلته یکچ هبم هدا قوس رکسع هداژ

 هلی را یرب یک, كسهرخالایداجج یسهنس یا ییرکیویشا تالذییع ءاش

 ا هلبا هدام نالوا لیکو شاب هنرب هوا لزع ینابماش یلیکو شاب
 شد اسا یدلک نم راربخ هزات ندلوبن اتما ) هدام هدک دش روک یدنفا

 قالذا واهیسور شعا هداما هتک رح نوا یاعودو شعا لاکر تحارو

 قلاف هدنر ودنک را یهدنرللا ندنفرط یوطاا بوک زاو ندن ادغیو
 یرا رمضح ناخ دو ناطاس نکل رلشلوا یصار ههل اصم هلرطرش

 ندو دلوا یضار هکر" هول هیسور لرب قهرابرب ندنسض ارا هيلع ود

 راسروس هشت ادیکا هرلناک مزال نوعا یقماًعلا,رغآ یمالک هلاصم هعشب

 دیس ور هدنراسیو نڼع كن هئوطو ردندنر اثا یر هناهاش تیج هسیاوب

 ثادحا هدنس وشراق قجهور بولوا یرکسع ردف كب یعرکی كنول
 شعا راو یرکسع كب ترد نوحما یس هظف اع یرپ وک یرلک دلبا

 ۱ ندنکد دابا لوخد كن رکسع تلود هنس هصو هعقول هدرلن وک ودو

 ردص ارظن هئداوح نالک ندنفرط شرکب هدرلت وک ولو ردراو نم ربخ

 قوس هنبرزوا لوکی" هلیارکسع ولنیلک ییاغا یانشوب یراترضح مظعا
 یرکسع ولنا هنرزوآ یرافارف هیسور نالوا هدنرافرط هتسلسو شعا

 جور ینادناموف دیسورو راشمروهک ندجلق نعومحم بودبا موج
 تدش هللود كنهیلءلود شبا تدوع هنذرط شرک هن نکیشلک :درط

 ( قدلوا ظوظح كي ندنفیدلوا بجوم ینترهشو ناش یسهلماعم هلی
 لهلک هددص ةش رب ردجردنم ییبدلوا شعد

 یلویلک رکسعنالوا بن رم هنویامه یو درا ندیلوطانا حورمشم لاونهرب
 هسباولقاجوا بولوا هدکفیک هندناج یلبامور هلیاروبع ندنرربعم لوبناتساو
 هرذط هک داش هلتهج یرافدنلوب هرزوا هسوسوو مهو ندتنطاس فرط
 دا كنر ودنک تفو ینیدنلو هرزوا ترک هدتداعسرد كنم رکسع

 هلیوا ندندناج یلوطانا نېم هنراک دابا فوخ وید روئلوا مایق هنیرل هيب رو
 هشددناو شالئراحود هک دیک تولک هثداعسر د هرکسع قونص اط اط

 رلب دنا هدعل وا
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 نهعفول دنعل اا 8 رک صن دک تبا 2 ا لوکل جسور

 هبور ول یرغ وط هب هنر دا هدیوشآ یتاقلا ندا وو واو الینسا ب وصا :

 دوج ناطاس ن کل یدلوا شابا د دهن یهیلعتل ود هلبا ادا ینکج هل

 .هدابز ندیکلوا | لرز الصا همای یاب كب ات مچ یلدع ناخ

 هدازاشاب , ىلع ییلد همئو یدلباثیشت هب هرفس ناکرادت نوگاراهب مدوم

 كنوا هیسور ندیلاوح لوا هلناونع یکلزکسع رس یناج ندو اشابلو
 كب قرف ة ندعل دوانرا كناشابیلع یردیو یدلوا زوم هنءفدو درط ۱

 غوا هد صا لوا هلا لاسراو قوس هیورطا جوف ج وفو جارخا رکیع رذق

 قم مدقم ند راهب سوم لواح هرکصذ دک دا رادقا ابغا لو

 هلا اوحصتسا یباعصا برو برح هلا ناثلوب هدنسهرادا ریزو یتیرکاسع
 هدنناوا یسهنس قلا ی رکیوشا نوجایسع | تع: رع هنوامش رفس تاذلا ۱

 مهاربا ند رلیشاب یوو لاع هاکردو یدلزاب اع نامرف هنسودنک

 اشاب يلو هللا هیجوت یناربمریم هبئر هنس هدمع كب بغار د هداز اشاب
 یدل روی رومأع هنتیعم

 ېر دی هب رکسع فونص نالوا بتم هنوامه یودرا ندیلوط اناو

 جوف جوفو رذبا راذک هنناچ یلیا مور ندنراریعم یلویلکو لوبن اتسا
 یدلوا ردنک یرغوط هتسالاب هثوط بوشآ ییاق)ا

 شملکج یرغ وط هبهئوط بویم هروط هدنعفوم هول هسیا وا هبسور
 ردش وا لخاد هنس هیصق .هعف ول ب ور او هيم السا رک اسع و

 نالک هرؤهظ ,دنس هرآ ناب هليا هنوط نیشبفو نزا نک هکنوچ
 یح یدبشلک هعوفو یتافلت یلک كنوا هیسور هدر هراحم هناز روخ

 كح هسی دیگ آ هر هنر هبرایحم ولناعع وب یسلاها هیس ور هدضر ویس زد

 همت زر زار هلا ند هناعع كالام كج هروٽتك تفاط رکسع هدهن و

 راسم الشاب هکعلی وس ولد رد هدا ز اهد اعلاص نالوا دج رکسعو دام

 یدیا
 ید جات هنقوس کسع دیدج تسل اهن وطیزابوب ید ول هیسور هیلعءاس

 اط اشحا نم هشابم نالوا نداح هدنژ هنایم هلباول هس ارف هک ولاح

 هئسلاب هنوط ندنعبدلوا روبګ هغمردنلوب رکسع ول ياک هدنتهج ناتسها
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 3 | قات تاعاسزوتوا و e le ی بوآآ هبرع ندرلاض

 ۱ یرلیضهبو یدیشلوا فات ناوبحو هرع قوچ ندنرلکد روس ردق
 . ندن رلک دلک هدا دحا یر هبرع كحهدیا لش هربخذ هولا یودرا

 3 هنس وب یدر رولک هلوا ببس هر هف اضم هج هر ذ هدنونامه یودرا
1 

 ]| ناویح ولتیلک یشان ندکل هتنخ نالک هروهظ هدشناج یلیامور هسا

 . | دوجوع راجان هدلاح یرلقدلوا شود نوبز د ینه بواوا فلت

 || لق هربخذ هود امه یودرا ند هراس دالبو "ند هئردا هليا ران وب
 1 ید روډ هنلوا

 . لباق یلیتح ایشالرکسع هر هبرع لاها هتسوب قنرا هروک هلاحۆش

1 

8 

۱ 
۱ 

 ۱ قمل وا جارخا بولوا بتر نوجا نوبابه یودرا ندنف> هیمدلوا
 | راد سو ییایعتم راضقو یرلغ وشاب لركن قفونص نانلون هرزوا
 || بسم هدنراتکرح نیح ندن راتکلع یراق ارو یدعگند رسو

 ناسا تاناويح اك هلبحح نلافئاو لاجا كركاسع نالوا یرلیمع

 یک وصخ یرللبا تەر ام هلوصو هج هلبوا هنوب ام یودزا كردیا
 هناطباضو ماکح نانلود هدنلوو حوا كبلوطانا هلیحرد دمزال تادیدهت

 ۰ یدلروب زادضا هلع ماوا ناطح

 كيذا عقاو هدنئلاا هثسوب :رژوا قاوا یکيرحنربا كنول هیسور امدقم

 حیات هنتسا ڪو جاش اظ عقاو اوج هل سات امر ه:دض واوا ر رد مان

 ندع اطا " هراد قرهلوا ته و لدکت یراناصر یسهیحات قاشورد

 ساک عفاو هدهتسوپ تانا هن رزوا یرلاوا ورب هر واعاط هرو هلا حورخ

 هلذلوا روهآاشان نایلس ندمارک ناربمزیم یفرمصتم یغاصس هکهب ینعب
 طابضنا تا ق ناوج لوا قرءلا رلنهر ندةم وق ر یااعر نورا

 .,ییدتبا مضوكنا بواب ریویلاص رانهر ارجو نکیشع | لاخدا ههاظتاو

 . هعودرح یانامز هداناوب هلتهج ینیددلوا شلروتک لاخ هعاظن هطدار

 عو“ یرلکدیا تراسج هنایصع قرهلوا ورب هنرایصام خاط هرق هنن

 - هنماظن كنيلاوح لوا ءکوب دینس داراب اشاپ نایلس رازکن قحا وا

 ,,یدلوا روم أم

 هنب رافرط نسو هئراو نزا نیک واهیسور هرزوا یللتوا ن نایب هدالاب

 ارخ *وم هددسا شنام هلو رلبا ندلوفوا هجرکا ںودا رلعوعه ولتدش

 < قس ور
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 هو باحو ندنشیدلوا شلاق بونابق هدفج وغوص اشاپنیسحدیس یظفاح
 دهلیخ هموف رح لئابف هدنروص ب دلتوط ولفارطا یتاصم نانسسکر چ
 ۳ هحانزور بواوا شعآ تئشن ندیلاوح لوا ندنرلقج هاراب هشیا

 یرانان یس ودرا قجوغوص هلیس هیاب هبساح شاپ یدنفا دجا نائاوب
 یسهطروا یجوطر هلا تام ناک رادقمو یدلروب نیيەتو بصا

 علخ رادقمرب هرزوا قعلوا مسقت هلئابقو یسهطروا یبهیرع بوط مراو

 نوزرطو یدلردلوک ةنجوغوض ًاياسناکا هرئاسو زوط ههلیخو اباطعو
 ندیلاوح لوا هلیتفرع» اغا ناولس یلغواراد هرخ رکذلافلاس یلستع
 لالخ یرهنوا بيتر" رکسع كبترد هرزوا كملردنوک هغچو وص
 اباطخ هرلاغا رم رکید نانلوب هدنلاوح لواو هيفا نايس .دلوالا عید

 ین رصتم یلئابد یاو ند هریکنج نیطالسو یدلزا یلاع نامرف
 رکتسع رس هلت ابقو ماوقا نالوا رکذ ناطاس یارک دار قاسقا

 هدلو الا عبر لالخ هنب یقر هللوا بصن غوبشاب ناطلس یارکتم السو
 هنفرطییبامور مل هلک یداردنوک رانامرف هقشد هقشب یواح یییرلتب رومأم

 + هیرکسع تاکرادن نالوا ارجا نوا با مور #
 لوط انا هلثلوا ها یس هظفاحم كنس احاو لحاوسو كنس علق هنراو

 هنس هظفاحم كلحاوس یلوطانا لرکو هنوامه یود را رک ندشناج
 نوجا هنراو هلءطرمش كمالک للاخ هن رادقم رک اسع نالوا بی

 دانم ییاصدا هاروا لرکسعوب قر هنلوا بیئررکسع رادقعرب یجد

 یداردوک رانامرف هزلنک مزال نوعا یسلردوک هثداعسرد
 كم ندنسلانا ماش سابارطو كر قتلا ندتلاا ماش نوعا نونامه یودرا

 بلح و هقر یک ینب دلوا بارت رکشع هدب زرک ك نوا ندنتلابا ادیصو

 یدل وا رومأم هنو امه یودرا ید یرایت بابراو اعز كن رلتلابا

 نوعا نوامه یودرا ندیابا مور كرک و نذیلوطانا رک هقشب ندرانوب
 یدلدا بانو ماعرفت قوجكب هدا و 1

 هندناح ل امور وف هرزوا تک هنوبایه یودرا ندیلوطاا ق

 یرلفد ارغوا نوحا لج یراک ود هرکسع فناوط نالک هدا رو ص



 1 23 ناملاس زر کد دن الماع» دوس هوس كنول ذیسور هارو
 هنشاب ل ندنموق ناروالد هدکد لک 4 روخهحا الا هجورپ

 هلی ورمسنهکو راشتبا زاغآ هی راحو هام هلبا رولهیسور بوئالپ وط
 ۱ ها دا نراقدلوا ندنس هه" هیلهتلود عدفزا تواک هتداهترد دن واد

 3 ی ردراشا دادسا

 | هیس ور یرایچرک هج هیلعنلود تیفیکوب هل رقن قاوا رفس ماکنه
 | وشا هناخ نامولاس ندنتبدلوا تصرف لزوکر نوجا قغاللوف هدنهیلص

 3 هعطقرب خروم هلی رات یطساوا تانیلوالا 2 یسهس قلا یرکب

 | یسلاو مورضرا هرزوا كلر و هنسودنک یتلخو یدلزاب یلاع نامرف
 ۱ 1 رکذلا فلاسو ینلردنوک هیاشاپ نیما ناما وب یرکسعرسسیباج قرشو
 | ولهیسور كنشناوط یجرک هلثفرعم كنامولاسو یدلدبا هداما رارادرمس
 یدلروپ راعشا هباشاپ فی رش یسلاو ردلج ی رللناللوف هدنهیلع
 روناوا دارا هلیفر ( ۲۱ ) هدرب ز یتروص كروک ذء نام رف

 یسللاو ردلجو اشاب نیما هیلاراشم یرکسعرمس یناج قرش هدانا لوا
 ندنرافرط ناجتزراو توب رخو رکب رادو مورضرا هثب ایم اشاب مس
 ۱ یدلدنا بيتر" هیلک ۳ اع

 اعز یجکشا هل كن اذامتس یرابکب یالا عفاو دا شە رمو
 هدنشلانا نوزپ رطو هنئیعم اشاپ فی رش یسلاو ردلچ هلبا یراراو' باب راو
 هلبا یرارای باب راو اعز یصصاشا كا رلقاصتس كلذکی رایکب یالا عقاو
 رومأء هشب دادرتسا كنسهعاق شاف بولوا یلستم نوزب رطو ىلصح كيناج
 ۱ رایدلوا رومأم هلنیعم اغا نایلس یلغوا رادهش رخ نانلوب

 یکیدلبا هبهن اخو درب هرزوا قمراقیچ ءزکدءهرق كول هیسور هداناوب و
 بوس ندنکب دلک مزال ین وقت كنلح اوس کد هرف هلفماوا راسا

 فاك رادقم ندنحا یلوطانا نوعا یر هظفاحم قلم اس عقاومو كنعو وە

 7 ۱ ردشل دبا بیترت ماع ريق
 كنول ةيسور هرئاس ماوفاو هسکارچ نائلوب هدنرافرط قجوغ وصو هپانا
 هد هساا رالکد یلاخ ند هعف ادمو هیاعم هئار ویغ بویغ ادلا هنئال امضا

 یددم هل رذنوک تام 4۶و رکسعو نوط یناکرادقم ند هیلعلود فرط

 قجوغ وصو شاک بلا قرلوب هجرف هدفرط لوا واهیسور هلتهج

 < یتفاع
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  Ehا

 ها ردا هیجوت هباشاپ دلاخ ینب رافاسجتس رب رحو یوکو ناباب یخد اشاپ |
 كصفاور دعس ندنغحهلوا لاعاب زا تس هجو هسرواوا باب رفظ 3[

 ظوحمم ی رلکجهدیا زواجنو یدهت یرغوط هراورب اهد هکلبو هکوکر ک

 دنع لاحرد قرءهلوا مدا هنکن دتنا تعفا ومو تاش ردق هرهدا رو |

 دن رلترمشع ناس درک نوجا ی راطصسا كنابسا تنواعم هاشاب نجحرا
 نک هللا هدننض یلصم هب وڏ اشا نج را دبع ردشمردن وک راب داروی

 هلهجو و كدادغب یجدوا هدک دا زارا هرازربم لع دم یرایدلروب

 نجزاادبع نامهو بهاذ هی هشیدناو رکف ییالوط ندنسغیا راکفا لیدبت
 ر رحو و یوکو هداش اپ دلاخ یاس نایاب قر هوا بلاط هی هطاصم هلیااشاب

 شکشبب ینرجو بواوا حص هرزوا قاق هداشاب نجرا دبع یراق منس
 رانکشی یتیبدلا قعا ردشلنا تەجر ههاشت امر ۲ بودا افتکا هلبذخا

 یدی رک لباقم هن راد لرکسع یکیدتا عیاض
 یا ول هیسور نکیا هد ارظوا هلل رکیدکب هلم ون ناسارا هللا نایناعع

 نوفل "راد هدنراهءطق ناتسحرک و ناتسغاطو هدکم هلوراء | ید ندفرط
 یدبا هدکلیا عیس ِت قم

 فوسمروط ینادناموق فیسور هدنلالخ یسەنس شد یمرکب نک
 یاخ نایاس ( نامولاس ) یناخ شا قجآ هدک دلک هسالفن هلیس ود

 | بودا تباحا جدواو نوعد هسا" هرزوا كعا تاقالم هناتسود

 كمردنوک هفروسزب هللا تفرکو ذخا یتاخ نامولاس دسیا قوسهروط |

 كردا شرفد ینآ نامولاس نکل یدیشمر و ضا هراناک مزال هرزوا

 ناودو شک روما كرد ا رارف ند سافت هلا یعدآ جاقرب نیل هک

 مان دی وادو ورعمضک یک یکیدردنوک هنهاش نارا یکب ناس یاس یتاک
 یدیشمردیو ۲ هنداعسرد جد نی رارادرس

 قیر روانزا كلا یازمج ةبسور هش رژوا یزارف ندسلفت كنامولاس
 ردشلیا" دیعبتو درط هفرطرو نتكلم یا راو اسور عد

 اا الیئسا ی یا سالن اه دم هليسهناهد هاج یرلیحرک وا

 سا هیات + هب جد شعاع جا جرش هجور ه هرکو ا ی



a9راو رارصا هدصوصحخو) هلا تارب رخ رر 
 ھن ززو یبلوا شلیا ما ا

 .اشآب ن جرا درع 19 شژاب باشا نجرا دبع زذ اشا هلنا دبع

 چد هرارما رکید ندیک ندنفرط یکلیلاو دادب یک یکدعیا تعفاوم اکا

 ا بیش هن رارعتا مدنکلیلاو دادغب كناشاب هلن ادبص یدلوا رنا لایتما

 اشاب هنلادبع یشات ندنسماعا اعصا ۳ ما هددسلا اشاب نجرا ع

 شلباب هلا یبسانو راطخا كنا نکیا هددادغن امدعم بوجوک اکا جد

 هیاشاپ نجرلادبع هلجزا ردشلما مایق ریغتو لیدب به یتآارجا نالوا
 طش هن رب لزرع افا مساو یباغا یرهکب داد نالوا بوسام

 یبا ادکو سلبا بصن یسافا دادغب یا لع دیس یاد وق برعلا
 تو بصن ادشفک یی رهاط ی راد هن نخ هللا ل رع < يکي هللا دبع

 ردشمیا
 هدن ما یداعفا هتموکح واهز كناشاب .حانفلا دبف ید ازربم یل دم
 یتیداوا رهظم هدنرفس دادغب هسپااشاب نجرلادبع یدیا هدکییا رارصا
 كناشاب هللا دع نالوا یرفا كنسودنکه ئ بوروتک رورع یاب ند هلع

 تیما دنناراطخا كنازرمم ىلع دج هدهلو یدردیا لاثتما هنيماوا
 لعب كنسهحطق هنس ندنیمز ناربا هدانا لوا هقشب ندنوب یدزرپ و
 روز رهش نونو یسبدعت عفرو عفد قرا هلکعیا یدمت ید هنب رالح
 هنصوصخ یهیجو هاشاب دلاخ نانلوب هدنتموکح واهز كتلاا

 كنا ىدا شلربدب هیاشاپ دلاخ ایفخ تیفیکو شارپ و زار ندیفرط
 بک ندرت كم ا دادعسا ندنرد ازربم لعدم هن ززوا

 كناش ان : نجرلا دہ یکیدللا تک رح یرعوط هواهز هلا بلر ودرار

 كناشاب دلاخ هلبا رکسع را یب نایلس یلغوا هدفدلوا یعوعمع
 نالوا یتعوکح رقم هل رکا ۵ دیه ید یسودنک بورذنوک دن دادما

 ایق> هسا اشا دنا شع راف هنازرم لع دج بوذيچ ندهنايلس

 هواهز كنازربم ىلع دج هن رزوا تصخر یتیدلا نداشاب هللادبع

 .تیفیکو ردشعیا تءباتم اکا رار هل رکسعو تعراسم هنلابقتسا هدش رفت

 یتنج هیمالوا ردتقم هنمواقم قهلوا یعومسم كناشاب نجچزلادبع روهظک ان

 دج نودا نصح هداروا ردنا ثع رڪ هنغاصس یوک نامه هد | مزج

 هللادبع ردشلیا راد اههمصاحم ینا لر هاکهیاروا هلیسودرا ج دازربم ىلع

 ٭ اشاب ون

 دی
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 ردشلام هدنناب ازم سابع تقو یلبخ هداروا بوراو هزرب |
 ذنرزوا هیسوز نالوا لنشم نمد كنهبمالسا تاودیکیا یصقا دصقم |
 روز رهش هیارا تلود نکیا ترابع ندنستیا تکرح هناقْفتم |

 نالوا ندهیاعنلود هیلخ اد روما فرسیک ی صنو باا كئ رافرمصت

 اشاب نجرا دبع تیاهث كرذشود هنسهیعاد كقبا هلخادم هشیارپ |

 ی یلصا لص 2و شک ردق هنسهحرد ڭغا قوس ودرا هن رژوا

 ۹ ردشتا كر

 دادفب هلی غرب تندفا تااح الاب هحورپ اشاپ نجرلا دبع هک هلب وش

 ید یناشا حاتفلادرع قرص نالحاو هررد هدک دشا تع رع هب رقس

 كناشاب حاتفلا دبع یتوک ه راع هد هسا شهزوتک وار هاوخانو هاوخ

 هدنکلیلاو دادغب اشاب هللادیع هلبا لوخد هدادغب ندنکیداروک یتواخر

 یدنک هر و لزع ییاشاب حاتفلا دبع اشاب نجرلا دبع قهلوا رقتسم

 یدیشمر دتا بصذ ییاثایدلاخ نالوا قرصتنم نااباقماسو یسهدارع

 دادغب قباس یک ینیدلوا یبععسم كنولناریا اشاپ نجراا دبع هکوبلاح
 ییدذلوا یساقنا هنهاش نارا ان ید كناشاب نولس ینوتم یسلاو

 دنساضز كنولنارا یتکرح كناشاب نجرلا دبع هغ رزوا كلا هلتهح

 ناخ قادوب یناخ قالوب قواص ندراناخ نارا هيلع ءان یدبا فلاح
 ناثلو هدنفرمصت كن رلفصتم نابابو نالوا قورعم هلکعد تشدرس

 دلیس هناهب قلوا ندننافاضم یالوب قواص لصالاین یلح مان سالک
 ییدلباررکسع قوس هفرطاوا هل تصخز كنهاش نارا هرزوا كما طض

 تصخر نداشاپ هللادبع اشا نجراا دبع قجلوا دراو هدادفب یربخ
 هئاتسدرک هللا تکرح ند دادی ینوک یجنرب نوا هل فص هام قرةلا

 یدیشعیا ت دوع

 دبع یلغوا نائوب هد واهز هدقدناوا لزع اشاب حاتفلا دبع الا هجوربو
 نالوا مقم هدهاشنامرک بوک هنفرط نارا ییباوت هليا كب زی رها
 هنن راودنک هش كتب رار هلیبسح لوا شابا اجلا هیازربم لعد هدارهاش
 تارب رحم هیاشاپ هللادبع هدنفایس تعافشو اجر ازرم ىلع دم یتنلر و
 بویکیا عاق هرادتعا ناثلوا ندنفرط اشاب هللادبعو شهردنوآ

 مالا هدانز یتسهدام اشاب حافلا دبع هلبالاسرا صوصخ روم ام هدا ددر
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 Es ید ا هدسلا شما روم هل رافس هند زا

 : هناک وام یااده نالیدیا رضاح هدش سس ناضمر لالخ تیاهث یدتا
 ۴ ل | عیدون ید نوداهش همان نآل٫ زا هبازریم سابعو م لس هتسو دنک

 | كنواه ةءانروک ذم یدتیک هناږا نوعیح ندنداهشرد هر کض ندرطف دیع

 روشوا دارا هلتراشا ( کس ) هدرز یتروص

 . رادقمر هنن راوج نوزب رط هلبا یک هعطق هرکس نوا ول هیسور هداننا لوا

 توشت میان نرومأمو اشابلوع ییبهخرح هد هسا شکود کس

 امر هتم ینویسلا ةع هلل رلع ا ما دعا سالي راو ماکفاو مو“ هن ررزوا

 هد هدعلاید لالغو یتلوا رسا یراکدتنک بونآناج ھنن زا هنیفس

 هیسور هک هلیوش یدنلا یرربخ تاحوتف ضعب ید ندنفرط هنعسخا
 | هش رزوا یس هعلق هعسحا ی واک هلسودرا قوسمروط نیادناموق

 | هعقادمانوق هلنا هیهالسا رک اسع یهدننیعم اشا فیرمش هدک دتا شا وروب

 ردراثاوا روب هتعجر قرهلوا ناشی رپ و مرهم رول هیسور ةلراعا
 ۱ هک ۱۲۳۹ هنس عباقو

 كناشاپ ههادبع ندناربسرمم یظف اع صراق هدنسانما یسهب راح هنا

 هدم رحم طساوا ن دند دلوبعوفو یسهعطع تنواعم هلیلاسرا هیلکر کاسع

 3 ۱ ردشلروس,ناس>ا ترازو یالاو ةر هنشدهع

 رک اشو تکرح ڼ دئداعسرد الاب هجور یدنفا باهولادنع هداز یاسا

 یش هنس قلا مرکب وبشا ہدلاح تبدو هدشف نر سد رابدتفا تربحو
 تلص اوم هئار هط نالوا نارا تخ یاب هدنظشاوا تدبرخ الاعیر

 | لزا هنغ انوف كعيفش ازرع مظعا ردص هل رحا كه اش لصف هدکدتا
 . || هرکصندکدتبا لص نر هیده كلردبا تاقالع هللا هاش داتعهب بولوا
 || هر اشاپ ناباب ندنفرط هبت ارا تلود هرزوا قیروم ام یاضتقم
 | صراقو هشهخاو یساغلوا تباحص هیاشاب نر ادبع صوصاا یهو
 یسعلوا تنو اعم هحاطایدل هن هیلعتا و د نب روم ام نانو .هدنرافرط

 ردشلبا غیلبت یتیراصوصخ
 ین رماعضفا كن هیناراتلود یسا رعا روز رهش لبافماک وب هسیاهاش لعد
 هنا وج اضر وشراه هی هناا تلود یرلیلاو داد و قوا ناتا هلا

 ىدنفا باهولا دنع لول ردشعا فلکت ی راط رس قلوب هدتک رح
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eهلهج ووو ردشل رو هيج وت هکب هللادعس هداز اشاب نیسح  
 هب يعرب یون او كنسلاو دادغب ندنشدل وا لس یسلاو لصوم

 ردشلاراط

 9 ینیدلوا و مد e هوا = ور

 ر یا تنو اعم e وتک رح ۳۳ السا تاود
 "هراداكن هینارا تلودهک ازربم سابع نالوا یدهعیلو كنهاش ناریاط ةف
 | هدنداعسرد ب واک ندنفرط كنآ یدبا ضوفماکا یسهب رکسعو هکلم

 شا یر کوشا هل تطاسو اغا نیسح تجاخ یراذکیلصم ناربا مع

 تلود لا هرناعع تلود هدنارب رح ناناوا عدعن هدنسهرع كنمرحم یس دنس

 ندن وهصو تالاوم نال وادک وە هيم السا ةقالع یاضتعمر هد هين ارا

 هنماعاو مادفا هدادعا "دءدادم كئاشاب تباث ماس یسلاو ردلح هلع

 مدع هب هیلعتلود كناشاب فد رش نالوا یرکف الخو تداهش نس>ح

enn n 

 ا ا س س س
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 قر هلبزا همان اوج ځد ندنرادص ماعم هلغلوا حردنم تیاکش ندتفادص

 نیت كناشاب ىلع یهخرج هنر هلیازع ندنوز رط كناشاب فد مش

 هلیکلرکسعرمس یبناج قرش هیاشاب مهارا قبسا حاطاریماوینودالوا

 نشد ریهساضتق اضتقا هشد"هوق هقالعوراعشا یتیدلق هیجوت ۲ قلاا مورمضرا

 تشع هلیسلوا ندروما ةمزال تک رح | نیک هن . رزواول هیسور نالوالرنشم

 هلترافس كنم دنفا باهولادبع هداز يسا ندماظع "یلاوم دنت تحص+

 یدیشلدا راکذن یحهالوا مارعا هنارا بئاج
 نییعت ستم امانیما هداز سی و ردقهنلاوصو" همورمضرا كناشان د مهار ا

 دن رومأم ةفیظو یافیاو یدتک هیاروا یخد اشاپ مهاربا هدعب بوتاوا
 قدومه هروکشم ل ا۱٤ قفاقم ه یلاع هاوځلد هدهسیا ید یس

 هنفدنلوب ندنناذفتمو نازح كنيل اوح لوا اغا نیماو هنخیدمهلوا
 یدلدا رومام هتنافآ هدداوت ها لرعاشاب ےھارا هرکص هامدنج نبه

 هلنرازویالاو برید یلیلاو مورمراو یکل رکسعرس یناج قرشو
 یدل روج هیحوت هنس هدهع اعایما

 ۱ هاش لحد یهاش ناربا هبلاراشم هحاک ه یدنفا باهولادبع هداز عات



 اسب مرا ¥
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 | زاهد هغ راترضح اشابتک یدیاه ز هرزوا كمربدتبا تارقیدلک هلی
 ییلاع نامرف هلبا روشه بوراو هار نامه و هلبا ریشیت ربارب هلبغابت
 هرکص ندک دنیا هداعا ییاغا مضح ود ( هلب وس کج دنا تن تیارو

 لبا یالاو بوریذلوط یی رو 2 كنامرفو روشنم نالوا دوجوم هدندزن
 ۱ یترازوكناشاب هللادع كره دا ث ءارق هدناود د نالوا دمع نوراوهبارس

 كنآ هدنفرظ زور دج ید اشاب هللادبع یدابانالعا ینب رارفتسا هدکلیلاوو

 یدتا هداما هتداعسرد امرګو امرکم ردب | كرادت هار مزاول

 بواوا شپاول هرطاخترب قمراتوف ندنمکح ران هلوک نوتب نوتب یدادب
 بولطم نداشاب نايلس لوتقم هددسددم هلوا با رفط یدنفا تااح کوب

 قفوع هنلاکا كن هيلعتاود تکوشو ناش رار هلبساغتسا كغلابم نالوا

 ردشلبا تدوع هلودرد قرهلوا لابلا حرشسو
 تافلا رهظع هلا ل وخده و امشروصح نکر دیک هدادش یدنفا تلاح

 دادن هدک دتا قلتو دخا ې هینسحاوا صءب اهافش قرهلوا یهاشدا

 كن هلغتم راس ی هدرا هرمشط هرکص ندک دالر و تروص نسحرب هنشدا
 هلا یتادم كعيا تمدخ هب هیئس تنطاس لالغتسا كردنلک ندنفح ید

 یتتفدرظن كن راترمضح ناخدو# ناطاس ندنفیدلوا شلیا مالک مخ

 كو د اتدوع هلا تیفوم نددادغبالا هجور هدلاعییددلوا شابا بلج |

 جد یدنفا مهاربا یتیمارهشو للو قر قد مو ردق هدیهاشداب دزت

 یهاشدایداتعاو 5 ولو هدنعح ندنءددلوا شابا دیص و هنطلس قرط یا

 قرلوا ندیهاشداب نیب رقم یدنفامهارا تق والواو یدا شلوا نورفا
 هدکعا هراځ ول مک هلکنا هذروما ماهم یراترضح ناخ دوج ناطلس
 تدم لردا لاعتا هب یدنفا تلاح یا دیفخ هرات وب هرکص ردنا تولوا

 مدلک هددص هن زر ردشلوا تنطاس راشتسم هد دم ۱

 ور دن ندنلوخد هدادشب هللا ودرا الاب هج ور كن دنفا تااح

 هدقدلوا توف هل د وعوم لجا قرهلوا 4 انما اشاب دوج قرصتملضوم

 ندر هداز لیلطادبع ناثلوب هدکدر , هلامصساو یآر کناشاب نجرلادبع

 بص ع وشاب هنن رزوا یرکسع a ما اق كیدجا هدازااب ناولس

 یاضتقم هرکصندقدلوا لصاو هتداعسرد یدنفا تلاح هد هسدا شاد

 یالاو نم ر لاا لصوم ل ردنا عهدو ضرع هتنطلس ناکرا ییصم

 هک هلرازو »۲
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 | كنرد رانلوا یلاو هرکعصندنزد هدلاح ینلداواهدازا ندجاتحا ولد رف 1

 ندنشدلوا هدقلنوط متا هداعلاقوف هلییسح قلوا ندنناملدتم و هلوک
 قرهلوا مرتو دف هل وب هدنسهناخ هسا ندقلا هغ رزوا یموکحبعاتم ||

 | نوئالب وط هثشاب كناغا هللا د.ع ةف اک رلتم هلوک هلک جا څر یتعاقا

 ماط مةهاط هن رزوا یاهاو ولقاحوا كردا قافتا ید هلا اشاب نحرلادبع

 ولتک تیاهذهرکصندق دلوا دنع هراګ تعاسدنح كرهردنر و راهقرف

 یسانا یرصکی نالوا یری رو ناشد رپ و قرفتع "یولیو بول
 ندا ےس لرللک و کرک ناو هددادغب نیفلوا نازبرک اغا نچج را دبع

 ماقمک او نیباو بصن ینانا یرککی دادغب اغا مساق یساغا وکر کاقناس

 ردشلوا فرطر ان وغ قرلوا نالعا یموع وفع ندنفرط اغا هللادبع

 دیعسو شلیا درط ن ددادغب ییاشاب نج رلادص هدب ودنا بلغ وانکلم رکا

 لرع جد ل ديوس هرکص دکل افحا یدسلوا شات بفن ماتم اقكب

 هلنوف دنمک> هرباس تالاا لابا دادغب قر هنلوا بصف یلاورپ ندجراخ هللا
 هنن یغاجوا نم هلوک هد ودا رارفتسا هدکلبلا و كب دیعسو ید روا

 یک یکلوا قرهلوا یراج یذوفن كيلاهاو ولفاچوا ید هسلوا ر ادیاپ
 كرد یراهقیفد وب رلتم هلوک نکلل یدبا رازالأق هدنرامکح تح كران هلوک
 نو وا کب ر نوک ره واتلود ویاو نوګا یدنفا تلاح هلا نطو

 ماقما یس هلج لر هد قج هریدربف بوروشود هزع رب ر, یزب و قج هراقیچ
 هلبا بلج ینادمارسو هوجوو ولقاجواو العو عم هتناب كناغا هللادبع
 قوحر كشیدیک و و یخیدشع اه هبیصن و لزرع هدرب هدیکیا كن دنفاتلاس

 هجو رشم تاعلاطهدنر لک دشا نایب و درس ینغجهلوا بیس هتسیاکود ران
 بجوم قوت هددادفپ هلی وندنوب كنیدشفا تلاح قر هنلواقی دص هجتیه
 تلاح كنفیک هلفمل وا سفت قافتالاب یسهداما نامه ندنفجهلوا رب زاغ

 هکوبلاحبوتاوا لاسرا یشایرمضحندنفرطتعج هد نمط ینیلبت ه یدنفا

 شلبا هطاحا رکسعیفارطا كغاتوق نالوایهاکنماقا كنب دنفا تااح هجو ا
 نکناربعمو راد هنغج هلوا رخ هب كشداو رکفتعو برطضم ندنغد دلوا

 هدک دنیا خیلبت هنس ودنک ینب رارقو تارک اذم كموع هدب واک اآرضح

 رویقیج ندرلهر فیحارا رکنا هوو ربا داف هل وب رد شا لصتو (

 ,یسلاص مما تب روم هلترازو روڈ كناشاب هللادبع روهدیا نوکت لصاو
 ۳۳۳ n eو [
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 رزغآ لوق یلاخدو اجلا هراينجا نوجا یرابصنم و هاج ةظفاح هد هسبا |
 رادق طو داعم هر هيل عتلود یفاط رب ورد هتوا هساا كن رلنادناخ ناب ۱

 ءا رول وب یرالاید هدقرطیکیا قرلوا راداوه هنتاود ناریا یزارب و

 | ریذاحم هجاودو كل یهیجوت هیاشابنجرادبع كن هیقارع تم وکح هيلع |

 | ندداوم روئلوا وزرا هل ود یصالضسا ندنلا رلتهلوک كدادغب لص اطا
 ۱ تواواكعد قوق سس ن زرط یا تالاا یساروب یدصعم كتلود هدذسلا

 ۱ نک رادع ندنکیدلروک رض د 4 و 9 ناناب و

 ۱ هر هیقارع ا صم هلترمص) ن رودو تماقأ هددادغد فال ودق یار ر

 نجرادبع ینلمافماق كلانا هللادبع هرکص ندک دشا تفد رظن فطع

 نبع هنغددلوا شک هلوصح هلتط اسو كناذرب عبات هب ولناریا یک اشاپ

 كن هلجو یییدلوا یلویقمیخد ككرانم هلوک نعد كنولناعع هکلب و كنيلاها
 ضعب یو دبا صحم هکب دیعس هدازاشاب ناي“ موح رح یتیفرو ليم
 اکو ید یراکفا كندنفا تلاح ہدقدناوا افلا هبیدنفا تلاح ندراف رط

 | ایفخاغ نجرادبعییلصوم نالوا یسانا ریه: هلتزاجاو نذاثلردیا لیم
 | نددادغب هلیرکسع كناشاپ نجرلادبع ییلاها راس كرکو ولقاجوا رک

 هلیلاعا راسب تم پوئالقالا یسهلجج ةنفب هصکرب ل ردا كب رو قی وشت

 | هدشعت عاوهدادز یداربا كکیدیعس هد فسداراب دلبا ما هکنچحایصلا ىلع

 1 واردره 9

 1 î 3 EE ك ندنلا رانم هلوک دادب
 هلاحا .هنسهدهع یدنفا تلاح هلبا هلاک تینوذأم هیفارع عاصم هد هسا

 ]| نج زادبع ) .دفدنل وا مالعتسا ندنا تیفیک یشان ندقلوا شلروی
 7 | كن ب یرلکداک هرب و كن رلیلاو داد هسک كش ینیدلوا دهعتع كیاشاب

 ا تر کس م كهبلایموم یاشاپ جا بولوا هداب زكي ارظن هیوسک
 || قوحكی یعدو و هنسانفاو اعاایلک كنغاجوا نم هلوک یرارفتساهدهپفارع

 ۱ وهم هقشب دلو ارش هوش و ت یوا ود

 نکا



 هلبس> كلل زس هب رجنو یدالکا یدعش یلاع لاوحا اشاب نایلس هنشوا
 كتفل ام دتلود امابتا هب هثهادم یاصصاو نس هئس كنکرح هنارسس دوخ ۱

 قترا یدلوا شمس ندشدآ شدا 14 هداف هح یدابا كرد ییعهعن ءوس

 كد ادغب هلع ابتا ردف شب نوا نوا نامه بوشود هنس اق یشابودنک
 هرکصاددلا لوب تعاس حاقر كرم | رارف یرغوط هنسقرش بناج
 هلا لابعتسا ی ودنک ا رلیع افر نالوا نیشد هعخ هدیلاوح لوا

 كس راشع هقوط رعسو بوشان هئئاب روید (كمداخو كدبعاتا مدنفا )

 ولتاط بویلیا دهعن تم دخ قلز وغ الف هرز وا كیا هارا ی را4 وا
 هام ییودنک كرهرو یلسدهلاخا برطضمیاشابو كر هیلبوس رازوس ولناط

 A :نبد هما لنو بوروشود تصرف ها بد ره رعنرب هر هرکصندکد سا لافعا

 رد شا مدت ںوزوتک هرزوا قلوا هب ده هیدنفا تااحو توسک شال

 مدخ نانلو هد دادغب كل وتقم یاشاب « دق دلوا مولعم هب هلج تیفیک
 یسهلجج هدنر لک دشروک هلا اشاب نجرلادبعو یدنفا تلاح بواک یتاوغاو

 كن هیهک دچاو یدال يق دات ینلمافم اق درهلب ردا تیعت ه اما هللادبع

 یدنفا دواد ید اماداش اب نایلس موجمو ایهک كن هللا دیع یرد ارب

 رادفوح نانلو قییفر هدنیف ههرصب الاب هجورپ كناغا ادا

 كناغا ليع اغا یاعا یرهکب ا دقو راد هن نخ اغا ره اط یب اس

 یدنلوا بصن یسانا یرعکب اغا نجرادبع یللصوم ناروتک ینسهلک

 تمافا هدوراشنط ردف ةتفه رب هللا تآ ارجا وللڈموب یدنفا تلاح
 یلاو یاغا هللادبع قرهلوا لخاد هدآ دغب هلا یالا مظع هر کصن دک دشا

 رذشم تا داعقا هن 1

 ینیدلوا ت رابع نددقا هسک ك یسهیاسرا یوئس كدادغب تفولوا

Oیدورو هلصوم هلا جحورخنددادشر اوا الا هجور كندنفاتلاح  

 خالبا هکسشب هلا عض ها هسک كب ترد اکو ب اشاپ نج راادبع هدنسانثا
 ضرع هب للاع ناب یهیجوت هنسهدهع كلانا دادغب تاقح ٥ عم ەرزوا كا
 تودناارسا هتداعسرد یب ر ندنرلهدا ربتعم نوعا صوصحوو اهناو

 ذقشف ندنغتدلوا یشر ولتیلک هلضف هسک كی ترد یونس هر وک هتقولوا

 ۱ یاب هدالخ كراع تداع نکیا ندنامونع قوشاط هلک بوسک شا
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 | هنرد یفیدلوا شمرونک هدکلرپ یک نکرولک اشاب نجا دبع هد رو
 ندنس هقرذ ا جد یر ہیک ك اشاب ۳ الاد قر صتم نالجا 9

 موه هشرزوا یرابوط كناشاب نايس هد حوا اشاب نجح رااد.ع هلع ءاشب

 كرلتم هلوک نکیشعا لاصاا ییب رلیغر اق ردق هنن غا كراب وط كردبا

 فعض هدارک ا رک اسع ندنکیدریح ناب یغام هدللو تنایخ دوخا

 هداز اشاب جا یس هد ارع كن اشاب نجرادبع قرءلوا ضراع یلک
 هی ید یسودنک هرکص ندک دشود ییدآ ز و حاق 7 ك زب رعلادبع

 یدلاق هدنفرط اشاپ نایلس هبراحم نادیمو یدلوا روبحم هتعجر هلب رکسع

 یدلکج
 نون هرزوا كا هباغ لاسکنسا هلبا موعهرب یس ادرفاشاب نایلسو
 رلبدل هک یرهلوا لانا بر طض ٠و رھ یدتفا تاحو لاملا ح سسلم و

 یشانندنسلوا مسکنم هلهح واوا كن رکسع اش اب نجرادبع هک وبلاح

 نامرُو تیاهم یک یب دآوا اتور مارهنا رتا هدنسودرا ید دا تااح

 ماظن "ه زارمش یخ د كنسودرا اشاب ناولم یردلوا ن دنرانآ یهاشداب

 نیلدصک بولبزوچ یرادقم نص كن رکسع هلغاوا ریذلاخ یتبعج
 رل دابا رار هدادعا

 موحه هئلوف اشاب نجرادبع حابصلا ىلع هت اشا ناس ربارپ هلک نون

 هلکعا رارف بوایغاط ید یرکسع هی ردق هحایص نکیاهدئس عاد

 هلبس هب رکسع ناطباض یشہک ندشا شدا هکر روک ن «دقدلوا حابص

 صاخ زکلا هدنا شلغاط نوت نوت ناخ كنز هراد نوردناو نوربب
 زالو هدا رایل هطوا صاخو شلاق واناق لد ردق یللازو ندرلبا هط وا

 رر, هعشب ندتکم هلد رهط وا یک هدننا رس لاو نوسروط هلیوش كلب

 ندنزهجاوخ هلب رال الو شماعالوط هل هدنرازابو قا وسا لدا دغب بویلتب
 ق: راودنک هلن رللوا هوبنا تلفغ هورک رب شماعس روک هلا هنسک هةشب

 رلثلاق بورمشاش

 ٠ چ مش وب



 رانو مدنا ( ردا باطخ یور دم وب هب اشاب رادر ھم روچاش الکا 0 ینیدلوا یسعیبط ليم هلوبف یژزوسو كناشاب و رهن د و 05 1

 ۵۰ و الخو زالعبح هشاب هلا هیلڪلود رروغار زكا ۳" ںولیکج

 زا هدر > نوجا لیصح قود یاطر درو ی لیک هلکل ر نامرف ۱

 یدکچ رودرا لک" ع رزوا راپ اهو هللا ر وی والی كردا فرح

۱ 

 دهشالراط سداو زا رابوس رازوس یلئاط قخاوم هجا هدرانفو شاک

 اش اب نایلس مو> ی یدیهوش ۰ کشیدلوا گالام نمروک تحار یور راثاثلو

 یدشا راشدخ قوج كب اند و الام هلا قشروص هعشب ندرانوب

 هزع رزوا هلا ودرار هدنیه هسردبا تدوع اسو ام یدئفا تااح یدوس

 هرک ذئرب_هنطب اط ین هیص مظعا ماما ه دودراص یرفارطا ب واک

 وراشدط تواد ) ردا قاکتسا یدنفاود تقولوا رک هشزدنا يا نیس

 هلکلک هنل بم تالوط شا هليا ودرا یدتفا تلاح رگ وز شعا شیچ

 ی زا هرک ذر هنسا وته ىس ةبص مظعا م اما ندنفرط اش اب نايس

 یدتفا تلاح مدنفا )دک دا رحا هنسدنفا ناوید ن: رب رک كر ەلک مزال
 یک : وعع e تراسح ردبغراطو نیکریک هرکلوق اناذورولس یوزا

 شابا روهظ هلبنیع کد د كرادرهمو شعا راذتعا ودد ( مر هديا زا

 هرزوآقلوا ندناعوقو بئارغ یسلوا شش ره» بوزان رادرهم یهر ذو

 لدلک هددص ةن زی زد و

 هةشب ندقدلوا هشهالا نواسم ندیلاها راسو ندولفاجوا اشاب نايس
 كج روك لب ام هنفرط یدنفا تلاح كر اکاو ارحاو ر اشعو لئابف
 یه رگسع قوئص هلا dh ۰ رج یاناطع بوجآ a ین . رآ هسدک نوتلا

 دتس هلباقم كن دنفا خراب نیروی وات یتوفراو لرد ا فار تاج
 بوی وشراق یزکیدکی نیفرط هدهفاسم کالتعاسرب هدادغب و یدهیح

 یدنالشاب هبهب رام هل از, روخو ولتدشر
 رهامو عم یرلیع وط هزوک هتفو لواو رفاو یرابوط كناشاپ ناولس
 كندا ثااح تولوا هداز ید یرازادنا كن هداب هتشب ندقداوا

 ناب اب هجرکاو یدنا یسولتآ ر اشع هسیا یژنکا رک اسع یهدنسودرا

 مادقاو یوصوم هلا تعا یرکسع كلاش ب نچجرادبع ییرصتم

 یداترابع ندراوس فیفخ عونرب یدرانا هد هسا قورعم هلا ترععو

Xt %عسا و <  
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 ۱ 4 تمبر 2 ههقورب 4 1 و ةت نکیا عزسو نیما ندیلتکلم اشاپ ناعلس

 يا نورد نالوا دوجوم هد ا قرهلوا و 0

 ۱ 1 فسا E دف 0 لاها یدلوا دنع E کیه

 1 AG «لرلتهلوک نیفلوا تئیهرب رفتم بویلواطباض ردتقر هدنزرزوا
 | جا كرد هبلغ اشاب نايا ت :اهن ندنرافدلوا تتشذم یویمهنایط هئشنا

 لوتععالاب هجور اما نج راادبع ركذلا فلاس هلکعا دادمسا جد یی هعلخ

 هتسودرا یدنفاتلاح بولا یتشاب كناغا لیعاسا یساا ی رکی نال وا
 یدروتک
 ۳ 9 تراسحو ترغ هب یلاها هلا برفت هدادب یجد یدنفا تلاح

 هلی رح هب ورلبا بوعلاق هلبا ضا۶ ندرکسع یهدنسوشراق هرزوا
 هل تطاسو اغا هللادمع و یدروق یسودرا سال كلتعاسر هب هیمظعا ٌهبصذ

 ,فنس نب رزوا كلوب یدالشاب هبهربام ایفخ هرزوا كعا باج شاطر, رانه وک

 یدتا تدوع هدادغب بویم هروط هداروا قئرا اک هللا صف

 | لاصم ضع هک ردلوعنم ندناذ نانلود یرادرهم كناشاب ¿ نایلس تقولوا

 قرهلوا هراخم هطساو هديب یدنفا تلاح هليا هبلا راشم لاو ه دان

 هتسودنک نوکرب هلبس هسدالم قلوا ردیا غیلبث هرکیدکب یتنادافا كنیفرط

 رادند ندنفآرو تو رم باحصا نماشاپ) هد بحاصم یانلا یدنفاتلاح
 هل وب كن هیلعتلود هلغاوا رادتفایذ رب زور ندنیلهاو تقایل بابراو
 هب هنس تطاس هدنهاکنه یسهیحراخو هیلخاد بئاصم یتددلوا راحود

 یدلاق روزرا وب یدع مدنا هدندیما رواوا حالفو زوف بجومو حانج

 روئلوا لح هلئسم وب را هسلوا شمرب و هسک كيب یکیا هسیا زالوا ج
  شعد ( یدبا رولوا شماعلوا ج اعزا ندرلم اقم یخ د یرودنکو
 قفاوم هنجارم كناشاب نایلس یتنادافاوب كلا ید هيلا یوم رادرهم

 ناناو مضاح نکیشلوا یکرردناق نس ودنک كرد حيلي هللا تارببت

 یک زب قلاوحا تالوہناتساانا یھب ) ااطخ هرادرهم یسدنفا ناود

 هعمط لود لاجر ق هساوا كج هرپ و یبهقاوب یدعتنسراپ وس رازوس
 م هرو ردعت رهو سا یس هرآ یدرآ كنب رافیلکت قثرآ بوروشود

 ن رالما تور و طف باوج ندد ا زالوا رک راک كساد

 ٭ كمك و

 نا
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 یروشنم کالیااوو ترازوو یتامرذ قلما ة٤ اق قرهلوا قبجا یررب مساقح || ۱

 یدیشعلوا لاسرا هنسودنک هلا رادصایحد

 لوصولایدل هب ودنک ةبلع ماواوشا نکیآ هدلصوم:یدنفا تلاح |
 هریاخم هلی اشاب نجرلادص هرواشلا دعد هلا اشاب دو یرصتم لضوم

 هرزوا قلوب هد همهم تمدخر هلب و هدشناوج نالوا دراو هدک دخا

 یک دنناباشاپ نج زا دبعندنفیدلوا شمرتسوک شهاوخو قوشهداما|قوف
 ندنرب هلیسهدوح وم رکاسع ناشعسالا ییاغا هلن ادبع قیاس راده نخ

 هرکصخدک دل رب و رارق هریاهلاب هرزوا قعشوب هدهار یانئا كردبا تکرح

 ی دعبح ندلصوم اهج وتم هدادغب AG زا هلا اشاب دو یدنفا تااح

 یی راتروص بوریدلوط هنا كنافا هللادبع یتنامرف قلماقماق یدندزنو
 كن اغا هللادبعو ینغیدل وا ولن امرف كناشاب نايلس هللا رشف هفرطره

 هدها ر یانا هلب رکسع ه داب و یراوس هلن و یدتنا ن العا یغلمافم اق

 هنس هد اک كنان رعو دارکا راشع جاشم هرزوا كعا ق الا هندیعچ

 تاقالم هدک و ک رک هلی اغاهقنادبعو اشاب نجرلادبعو ید ردنوکر همانا

 قاصلا هننیمج بولک هدهار یانئا ید راشع یاش لبخو یدنا

 یدلیا
 هليا هيفا و رکاسع هل الا لجال قحل وا یجولعم كناشاب نايس تیفیک
 هدنس هیحان صلاخ ادخنک هللا ضیف یدردنوک یناغا هلا صف یسادک

 تلاح ی دلبا مایق هدعفادممآ هللاعا سب زنم بونوق هلع مان تابئرخ
 یدروق ودرا هدنس وشراق كلا بواک هلا هرشکن یعج ید یدنفا

 هنب رزوا سب تم رانوب هن نکل یدشلکنج یرلیج هخرچ كابفرط زوردنچ
 موج هفرطورپ بوقیچ یرکسع كنايهک هللا ضيف هدهنو یدتبا شی وروب
 یخی دلو ا یهاشداب ضوغبكناشاب ناولس یدنفاتلاح هدانئاوب یدلینهدیا

 یللصوم ناثلوب هددادغ ندنغددلوا شردلب هنسلاها دادغ ةشخ

 قوش یب رلیضمب نددادغب "یلاها هلبا رایالصوم رکسد اغا نجرلادیع
 نامژو عطف شاب و موحم هنن رزوا انالیعامسا یسافا یرصلب قافتالا و

 هدنرلق دلاح یدوهسم سوک یردهملق هللا طبضو شب وروب هي هعلف جا

 ی هعاق جاو مابق هنهیاع یلاو هلا عابتا رانا یرنک | كنيلاهارناسو یرصک#
 رایدتا طب ید گرگ
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 اب را قم هنو بصا یکبدجا یشادنرف توس هنبر و لزرع

 ۱ ت er یاب كنوب انا ےلس ہدک دا لاسرا هیورمصب هلیففرت

 اکو نول یکودیا صْعش ندا تدوع لا تلازرو ندیک هنن رزوا

 | هلکنا بود فوخ ندنلوطس كناشابنایلس هدفسبا لکد یشاح ند هلباقم
 | قرهلوا راوسقروز ندورصب هلس هزاشب دنا رود هعلاطع یٌیج همم هةي هشاب

 هد رصب محا نمالب بوراو اغادجا هلکعا رارف یرغوط هرهشوب ردنب
 ردشلبا را رقتسا |

 | هدنئدوع هدادغب ندنرفس رفظلا كناشاب نايس هرزوا ینیدنلوا ناب هدالاب
 ۱ قباسرادق وح اا ها دصقباس راد هن رخ یتیدلوا شا ین هرب

 | نوذآم هکبلک هدادشب هلا وفص هرکص هام دنح بوراو هن هرصب اغا رهاط

 | هتفرط هنروف هلتهج یرلفدم هلوا نیما نداشاپ نایلس هددسیا راشلوا

 | دوره یی راغاط ناتسرول ن دنرزوا هزب وحو رارف هلب رفترب هدنرل وص و
 هدنرافدایف رارق هدشاب اشاب نجرادبعنرصنم نانا دورولاب هناتدرک هللا

 .مارتحاو مارک | هلیسهدانز هباغا هللا دبع یتیم هر هشاسهفراعم اشاپ نجرلادبع
 یدیشموقیلا هدشناب ردیا

 دوجوم توقرپ قجهلناللوق هدنهیلع اشاب ناهس هدناتسدرک هلروصو
 ید اشاپ دوم نالوا فرصت لصوم ندراهداز لیلطادبع یک یتیدلوا
 یدیآ دعتسم دما رکسا هدنهیلع اشاب نایولس

 ضرع هتداهسرد نتاک ر حو راوطا ءوس كناشاب نایلس هسا یدنفا تااح

 هلصو بوي نددادتب كلرهیمزتسوک لاعفنا تروص الصا رار هلکعا
 هنس وجا دورو ن دتداعسرد كنتاضورعم هلا فف وتو تکم هدناو دورو

 یدیشلوا بقرنم
 لصومورکب راد د هیجناک بودیک هنبرفس ریفطظلا الاب هجورپكناشاب ناو
 کالصومو ركب راد ییالوط ندنسلوا شلبا راسخ تسد *هلاطا هنب راب وک
 زرضحو ضرعهتداعسرد هدنضرعم اکتشاو طا ندنفرط قارشساونایعا

 كغدنفا تلاح هدلاح یراقدلوا لغت هینس تنطاس ناکرا ندنوب بولک

 قرلوا زورفا ولع ی راب رهش بضغشنا كجلک یئاضورعم هدلوب وب د
 راس كن هیقارعهطخ و یبصن ماقما كنبس انم هنبرپ وىلرع كناشاپ نايس
 تورو هداعاا فوق تنودأم هب یدنفا ای ةو یسهع رفتم اصمم

 < تح #



 سد = ۳۳ سسسس_ سست

 هلوتمو نداد دلوا لوغشم هل.س هب راګ هبسور دانا لوا هلعتود |

 یسلاو دادغب ه دااح یتیدلوا قفو هغسارغوا هلا هیلخاد تالکشم

 راحان ندنکیدملک لمح هنساجم ان راوطا وللطوا كناشاب نال هيلا راشم

 هسیا زالوا لپ اقو یس افتسا كنس هرم تم ذ هلبحالصا كنسودنک

 ند هیلنلود ل اجر مخ انا ن وجا ینبیعاو بصن كنيسانم هنب رب هلل زع
 رومأم هلبا مات لالقتسا یدنفا تلاح نالوا باکر باکلا سر قبسا

 داده باعا «دنطساوا لس رم نیا شا یکی وا

 یدلروپ مارعا
 یرب رهن : یییداوا شمر و ر اد هصوصخ و تفولوا كندتفا تل اح

 دارا هلقر ( ۱۹ ) هدر ز یتروص هلغلوا رادم هنحاضدا كن هلئسم

 روئلوا
 نایلس لوصولاب هدادفب یذنفاتلاح یتوکی جهش یعرکی كنالوالا یداج
 یتمذ هللااطعا ییهیلع مماوا یی داوا لماح كردپا تاق الم هللا اش اب

 زور دنح هدهسا شعا فیاکت نس هيد أت كن هسک كب ن وا نالوا

 اشاب نایلسبودیا تقد رظن "هلاحا هلاح شور هلبا تماقا هدنس هزاخت اب

 هدک دا راطخا هعفد ج اقرب هلتهج یکدم هروک تعفاوم را ندنفرط

 كحاصت یکیدتا هناهاوخ خو یدمهلا ںاوج همس ندراراذتعا ییهاو

 هسا ۶ اارجا ین یهاشداب نامرف وبشا تیاهن یدمهروک ییرثأن نسح

 كيلا اود تقولوا اشاب نا“ هد هس دلبا ناب نکجهروک نتمادنو تمأاش

 ددادغبو نسهیضراع تنکم كنسودنک هلا لاح فعض ینیدلواراحود

 كندنفا تااح لرد ا هعلاطمو هنزاوم نس هفاسم دعب ندتنطلس رکھ

 ینارج كب كن هروب م تاب ولطم تیاهنو یدمل وا هبنتم الصا ندنتاراطخا
 نسهوجا هلا هدراب راذعا كنهیلع اوا قرلوا دهعتم هن رادقمرپ

 یدلبا هداعا ییدنفا تااح بوزان

 بولوا شحوثم ندنفرط اشاب نالس وربندهن وا انا لس یلیسم سصب
 دونشوخات هلهحو و كندنفا تااح ید نمهدبا تراس هتفلا ق1

 اشاپ نايل تیاهن بویمهدنا مضه هیلعتاود یتسهدامآ ند دادغب قرلوا
 ردا ذاا تضرف یلاحو و هعلاطءنخج هل وا هلماعم هنوک دفشپ هدنفح

 یتا نامه اشاب نایاس هلکع | ولس هتفااخ قد رط بوریدشکد یی روط
 س

e^ 



 | ییاشاپ دجا كز هداز لیلا دب هرزوا حورمل لاونم كلذ لت ءاثب
 1 نامرف نوجما یداعفا هلصوم رارکن هن رزوا یرلعا جارخا ندلصوم

 هسرد یساهنا كناشاب نایلس راد هنسامدتسا یارو رادصا یلاع

 2 ر كر هيم هل دا بیش نامه یرادصا كروک ذم نامرف دورواایدل
 | هتخیدنلوا مادعا كناشاپ دجا ابقاعتم بولوا قلعت هب هرب خم هللا مرا
 فرط ۷ نالوا ار اد هنساعدتسا یهیجوت کیدا تالصومو

 بس یهعرد هدنروهط هدامرپ ) ضرعلا ىدا هنو ام تاک ن اقماق

 ند همزال ترش اب اه هس اصتعم بوب ردشلا نود ندنو ردن ندسو

 تدفرمدع هر ۵رع یھ لوصا نکیا ندندهاوقو لوصا كلاعو دالبظء>و

 ی هک.ادق هدفدل وا هد ضرغ ا ساساو تش هرخآ فرطو

 ادعا هعفادم هدرانوک وب مظعا ردص ردراکشآ يکجهدیا بسک یتروصوب
 مهیلع r ردفوب یسانعم كل تل.محاکا یهدامو ردلوغش هل ر وما

 هیح و هک دیک لصومو ردیسلوا لاسو نیما كعرو ارعفو كن هیمالساد الب

 ( نوسنل وا ء هرک اذمهلا رانلک مزالو محک ۶ ندرلندیا اضتفا ردنا قكلو ۱

 ینرط لصوم هرکاذلایدل تیفیک نیغلوا رداص ن نوبامه طخ هدنفابس

 هناروا بویمهدنا جارما یتیم هنفوقو مدع یلاو هناکی هلغاوا ر اشع مچ

 ندرهداز لیلا دبعو لوا قلوا ندنن ادناخ رلتعس لوا هن تبلا ىلاو
 .دوجوم الاح یرادالوا اشاپ نیماو اشابنایلسو اشاب حانفو اشابنیس>

 یس ولتیارد هلغلوا یرخاو بسنا یهیجوت هنب رب كرلنوب ندنرافدلوا
 ندرهداژ لیلطا د.ڪ رنا هرکس یمرکب نالوا دوجوم مویلا هدقدنلوا یرح

 ك : دوم هداز اشا دمو كب نسح هلا كي دعسا نالوا نم ا یسنا

 كنا هد هسارلشعنا امد 1 قصن تکی دعسا ردقنره یلاها بولوا

 كيدوڅ ن زدند دلوا یرلهءءص هل تهح ند ناک نسحو هل ثه> لام

 ندموف رم نادناخ كنيلاها حورشم هحورپ تینا یدل یندلوا بسا

 هيلا یوم یتا الا لصوم یتاریم ربم بر اب یتیم هن راق داوا دونشوخ
 نیبحت رش ابمرپ نوا یت افلح طبض كن اشاب دجاو هیجوت هکب دو
 ردشعلوا
 هدنسدصلن نکیشا ثادحا نوحآ یعفم ودنک یبهعقو وب كب دعسا

 ( عرصع ) یسودنک بودا هجوت هکیدوج الاب هجو رر قافرصتم
 رذشلا مورحم هتساوخ ( اداسف داسفلا بکرنم تبارا )

 ¢ هږلعتلو د %



E 7 5 0كدا بشار دج- دان" یدورو هل دورو ل تاب ر للاسر هفاشک ك  | 
 هک هد دنا نکیشک باغ اشاب دجا هد ها یادتاو شی رک هکنج

 هدلصوم عبطااب سا بولوا توف هلبنناصا نوشروفر ندنس هفرا

 یداشااق منم

 هلیبسح قلوا ییوصتم ةلعتلود اشایدجا هدقدلوا سکعنم هدادغب ربخوب
 ناولس هل داع:عا ینلوا ینانم هنودا هه یاضر بک وا ردغ هیت موپات هدنفح |

 تولک گی ید ردنوک هلیکل هدرک رس كجا یسادنرف نوس کكياشاب ۱

 بهذ ینیرلپ وک لصوم هلبا ط.لغت یراشع ضعب كرد ا تعاقا هدلب را |
 یدلوا ردا امتیو
 تواوا فصتم هلا هتحودم یاصوا الا هجور هبلاراشم یلاو هک وبلاح

 كردبا ترغو مادقا هدانا كن هيعرش ماکحاو تمرح هباحتصو الك
 یسارج مادعا ادعام ندصاصفو ادعو عد یک لاوما ہرداصم

 ردیاعنم جد یراجرخ نالک دنلآ هد رەمكع هد ەرە یکىدلبا اعلاو عف ر

 والتعون ب ویلا صصخت رلشاعم یونس نددادغد 3 رح هعرش ماکح

 ندنراثتوطو تدا نس> هدهسدا شداتسو انث ةتسداش هج رکا یآ ارحا

 ضعب راکفا یک نالوا لئام هاهو بهدم ندنس الع دادغب درج بویلوا

 یتبدلوا رلیش شلپاب هدنلوب دیلقم هرایاهو هلا عابتا هنناراطخا كتاوذ
 یدیا ضارتعا یاج هلتهج
 هدلاح ینییدلوا یراج هدهس ورع كلام راسو دنیا رلٌشدا ون هکیدلاو

 یتلادع ودنک یس ر دلاق دوم دوخ یرلنا ود ردتع دب كنيلاو رب
 كتلود ناک را هلیسلوا كعد ےہلت یتلط كنلود نالوا یعوشعو مرصت ۱

 یب رلنرضم "لازاو عفد كراپباهو ندنسودنک هبلتاودو بالج یتتفدرظن
 دنلقت هرب اهو هدب وئادلا دنییصعتم م اطر كنسودنک نکر دبا لومأم

 یدیشعا بلس یبشا نالوا راکرد هدنقح یسعشكلا هتآ ارجا دنلوب

 دابرف نائلوا عدقتو بدتر ندنرافرط هفرواو رکب راد دخ رژوا كلوب

 یتافلخع لدب كرلاشاب یلعو نایلس یرافلسو دز یب یلاع لاعغلا رادمات

 هلطام ه دنس هدأت كن هسک كس نوا ین دلوا یس افا دهعتم قرهلوا

 ردشلپا دی ات یتاهش نالوا ضراع هدنفح ییا



 1 صف كناشاردجا 1 رزوا ییدوآ ناب تال کرد هلهحتو و لیست

 ۱ کل باو لاا ادب قمی راكب ولر, ییالوط ندنسفاوا بصن قرص
 ۱ بوتلوبهدرکدلا فلاسرفس هدلاح یراذدلوا بقزرنم هنصرف تفو قرهلوا

 || ندنرلبلف یتاهمو توطس كنيلاو كردبا هدهاشم تاذلاب ىت اعوقو

 | هنهیلع اشاب دجا يکبدعسا ندن راجا لردبا داحا یس هلججو راشهرافیح

 ۱ كم تنواهمهکبدمسا یبیلاهارنکا نالوا یزرادفرطودنک وراشهروشود . |
 | ندیا ثدح هدنرهنایم كیدعساو اشاپدجا هلهج و, راشم ردناق رو

 | نوک یکجبهدباتکر > كناشاپ یاو حورمشم هجورب توا دعو ضغب شنآ
 مایق هکنج هلبا اشایدجا بونامق هنغانوف كیدعسا یرلوا ناشف هلەش

 توعد هب ودرا رلکب قرناوا زکر هن نکیشعالشاب هنکف كزرداح هلکعا

 هک دیک اغوغ هدرهش نورد هدهسیاشلک یسادعام ندکر دعسا هل وا

 لصتم هتفدنخ كن كن راصح هعاقا ید ینرطر كن ودرا بولوا دتشم

 | ادع رانوشروق د رگیدکی لنرصام هدرهش نورد نيل وا

 ۱ شی وشن بحوع هرکسع ندنفدد الشاب هکعا تباصا هب ودرا ًاطخوا

 ۱ ودرا هدنفرط تلا تعاسر كتکلم ب وللا نداروا یرورض هلذلوا

 هکر دعسا یدرلنا هل ا لوخد هرهش نولو تصرف رلکب دانا یی دارو 0

 رفا جوایکیا ینرهقبج ندرهش ب ويم هنایط اشاب دجا ندنرلک دا هناعا
 ردشلوا دراو ه ودرا هلیم دآ

 ةسدا تویمهروط هدنهاکشن لصوم قثرا اشاب نایلس هنب رزوا كلوب

 یدک هفاشک بوقلاق هللا ودرا ید نداروا هرزوا قلو هراح هعسف

 تدوع هدادفب یسودنک بوغارب هدفاشک هلرکسع رادقمر ییاشایدجاو ||
 یدلوب لوصو هدادشن هدنلئاوا یسهرخالا یداجیم هنس ترد یک هل

 هللادبع قباسراد هنب رخ هدقدلوا لخاد هدادغب هلهجو وب اشاپ نایلس

 " هئاهوفت ضب هنارکعالخ هدناواوب كن اغارهاط راذقوح شاب اش اسهلبااغا

 سکيا قجبلوا یوم هلیس هطساو سبساوج ضعب یرلکدتنا راسنجا |
 یدتیاقث هةرضب بوئوط یخد
 كناشاپ دجا هلیابیئرت رکسع كي چوا هدایو یراوس ندنغاجس هبداعو |

 یدلوا دعاسم توو هدادمانکل یدردتا لاسرا هن دادما

 # از9



 ناولس یفرصنم نایاب اقناسو اشاپ رویت والی هلغلآ ین ربخ یراقوا جات 9
 بصن غوبشاب یکبدجا یشادنرف توس نب رارز وا برجا سراف هللا اعا |
 نالوا یهاکمارآ كننابرع رفظلا بول هدنلخاد یتاجس هف روا كردا ||

 یوم نوک ید یم ودنک هرکص ندکدتبا ریسنو قوس یرغوط هل
 هنلابا رکب راد هلبسودرا نوح دادما هکېدح هللا اشاب دجا امهیلا
 یوم هددسلا شا مارا و تما مایخ بصن هدنسهیحات كرد بورك

 هل رالوا مرهنم تیاهد ردنا هب راخت هعفد دنج هلیسیلاها بیش امهبلا

 ید راشلبا تدوع نداروا هوا

 ندنسآرف رکب رادلر هلیک ود هن زرط نابرع هیلاراشم لاو هن رزوا كوب
 ندرامە رک صد دک دتیاع رج رادعم ر ید یتسهیحات لر دبو روا ۳ راض حد

 رضظلا هلتماقا مای بصن بولک هلح مان یمالباب ناطلسو تدوع هنتهج
 یدل وا رظاتم هندور و كرکسع یتیدلوا شعا قوس هنرزوا یتابرع

 مسرو هار هسا ك.دجا یشادنرف توس نالوا یغوشاب كروب نم رکسع
 : هاب ندد داوا صخعتر نهلکد زوس ريب سلا رخ ی ندتسانر

 موج هنب رزوا یاب رع ریفظلا قرەلوا رسریدنو زرسییئرت لوصولا یدل
 یرکسع دادغب لاحرد هلا یسهعقادمو هر اعم ی رج كلا رع هدک دنا

 ییکو رکپ رادو هفروا ییک هدلاح یرلقدلوا هدنکارپ و ناشی رپ بولب زوب
 لب راغ ارارف هف رطرب یر ره كنسولنا راشعو هن رافرط ندرامو لصوم

 ناطلس هدلاحربانف كهلرکسع زج نالق هدنناب كیدجا نالوا خوشا

 یدلک هقبج هنسودرا یلاو یهدنسلباب
 تكر > ندازوآ هیلاراشم "یلاو بویلاقلاح هتماقا هدنسالبا ناطاسقئراو
 لوصو هنسهیحات نیبیصت هللا تلازرو تاذ كوب و تجزو الب ك و

 ریفظلا هدب ونود هب هریک سفثلاب هدک دنا لوزت هدنرانک یرهن عجعجو
 ب ولی یرازوک كرك هدهسلا شما مایق هماعتنا ذخا ندځلاب رع

 مس هراح دوا ندنرلک دانا یقاکتسا هلیساطعا باوح ندعجا یشاطرب

 بوطو تواک هلص وم هل.ا تدوع هدادغد باح و تعارف ندهیعادو

 تکرح نوک خوا هرکصخدناقا نوک کیا بوروق یتسودراهدنس وبق
 لصوم هدناوآ ینددنلوا عورش هغاریدلاقز رداح زونه بور و قرا
 یدالشاب هغمالناب كنق هلبا ثودح هعفور هدنکا

 ما < ۳۲ #%
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 ۱ لس تو ا وکر ک هلیسولن اوب لا
 E ردشعا تاقالم هلا اشاب نجرا دبع

 ین یر نشان نایاب لناشاب نایلس هلا یوم قتراهن رزوا كلوب

 نوعم هدادغ د ندنفرط ها ربا تلود هدلاح ینیدلوا س هاش الكا

 هدکعا ساقلاو تعاغش ی وّمع كناشاب نجرلا دبع ار هلک صوص#

 یغاجس ناباب هلا توعد هدادغب و لزم اشاب نایلس هيلا یعوم هلیسلوا

 لب دعا كناشاب دلاخو شعلوا لاسرا یتءلخ هیجوتاب هاشاب نجرا دع

 ریش هدلاحر ولتود هدانژ ندیکلوا اشاب نجراا دبع

 یب رفس ناتسدرک هللا برضو برح اشاب ناهلس یسلاو دادغب لصاا
 هاذ دحقو شمعنچ یلررض هدنسهصلت هللاربدت ءوس نکیا شعازرق

 هدراک هلن هلببسح یکلزسهب رنو یکلجتک نکیا نیب هقیفدو نیطف
 بویمس قوچ یسرا هلتهجوب هنو  ردشمامهلوا قفوم هیدن نسح
 ردشلبا اطخرب وب اهد

 ندئلیسق مزابالام مارا امابنآ هنآ اعلا كضارغا ناصکا صمد هک هل وش
 یناشاپدج | هيلا یوم نرصتم لصوم هدانییدأت لر اع ضعب قر هلوا

 هننیع« كنا هل رکسع یکب د یکب یغاجس یوکو لاسرا هئفرط نیدرام
 هقر هدانا لوا هلیسایهشا راس ید یسودنک هقشب ندک دتا نین

 تردیمرکب زویکیا كب نوح ا بدآتیتناب رعرقظلا نالوا شمک ها
 راد هل اودرا رغارب لهم یسهناش> و بوط هب راطد شب هدنلناوا یس هنس

 یدلباتکر ح هنفرط رکب

 قاقزنسا یتناوسلو نایبص بوروا یی.هب رقرب و ماحمذاو مو هراس ادتا
 هدررب برص هلیا عاغجا یسلاها یرق هی هد هسا شابا مادعا نلاجرو

 ویلا راشم لاو رسهراحبویمهلوا رأت رکر اک راموعهندنر لک دابا نص ع

 هذ رزوا ىناب رع رفظلا نداروا ككردا تدوع ااخو تغارف ندراهس

 یدب رول

 هدکدنک هلع مان نیلا سار نالوا دوذعم ندنغارب وط هفروا تقواوا
 ندرام تلکب د یترمصتع یغاصس یوک هلا اشاب دجاقرصنم لصوم

 هدادما قردلاق بوشوئوط هرازراک هلیءاخ بیش عفاو هد رکی راد هلبا

 هک جانم
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 شیره نتعواطم اف لئابقورشع هلججو شهربدوس 0۳ + یلاھا |

 یدیا |

 زویکیا كب ندشنیدنلوب هدیشکر س لاحاشاپ نج را ذیع ین رصتم نانا طقف
 بوعجنددادغب هللا ودرا اشاب ناهلس هدنرخ الاعب ر یسەنس چوا یم

 لا اشاب دااخ ندنناصگدم یاس ناب و شیک .هثب ززوا ناتسدرک

 هلنیعم جد ینب رکاسع هراس هب ولاو ییاشاب نایلسیقرمصتم یعاج س یوک

 یدیا شعبا بلج
 التیمهملنف تلع اشاب نام نانلوب یترصتم لصوم ندرهداز لیلا دبع
 یسیدنفا ناوبد یدوا ندنشدمهلوا ردنقم هلوزنو نوکر هلیسح قلوا

 اشاب نايا كردا نیبعلو بصن هدرکر س ةن رکسع لصوم ییدنفادجا

 ۱ یدیشمردنوک هلبسودرا

 شاباتمواقم هجلیخ ولوا رواکذجو یرج یرکسع كناشاپ نجرلادبع
 مزرهنم كرهه هلك لباقم هنسودرا میسر هل وب كناشاب نايلس هددسیا

 دلاخ قرهلوا نادرکور ندنسودنک یجد یزنک | كل رکسع یهدشناب بواوا

 هددنس هللا اجلا هناریاو رارف اشاپ نجرلا دبع هلب زالوا شلک هتتیعم اشاب

 یفرمصنم یخاجس یوک یتیغامجتس ناباب خد هيلا راشم یلاوو شا رارقتسا
 هلاحا هکب دم قباس زاد هن رخ ینغاصس یوکو  هیاشاب نایلس ندناریمریم
 ردشتیک هدادشب ارفظم كردا
 یدنفا دجنا رکذلا فلاس نالوا یسءهدرکرس یرکسع لصوم هدرفسو و

 شعارف نهجوت نسح كهيلا راشم "لاو هلتروصره كردا ټقايل زارا
 بصا یقرصتم لصوم هلباینارمرمم هبنر یتا هلیااهتا هتداعسرد ندنغیدلوا

 لیلا دبع ید رلکی ول رب ورثدهبوا هسا ىغا لصوم ردشمردتا

 تبا هرودنک ییلفرصتم كنودنفا ناو د نکیشملوب هدنفرمصت رلهداز

 ىدا راشلوا رظتنم هنصرف تقو لر هلک نارک

 هدا ز هلتسذ هراراس یرابتءاو تیثیح هجانسدرک كناشاب دلاخ هدر و

 یهیجوت اکا كنغاجج نایاب هنب رزوا اشاب نجرا دبع هلیس> قلوا
 تلصعو لاسیاضن2۰ بل ًانو فیطات هلا یغاصتس یوک هسا زالوا هو
 رظذ ییاشاب دلاخ هقشب ندک دعا راکفا ةلاما هرلاروب اشاب ناعلس نکا

 دلاخ نودنا داعفاو هماوا هدکوکرک یقرهلوا طقاس ندراشعاو تاثتلا



_ِ {MF 
 در هسورح کا ریو یرارفوللثعوب هیملوصاو تداع كتفولوا
 كناشاب ر فسوب ید اشا ىلع د ندنکىدلک هلوا ره ط٥ هلو د نس هيڪ

 هر هر بولا قا اشاب رهاطو یدردنوک ییاشاب رهاط هل ءقتسا

 ۲۶۲ نو ی چاق هباشاپ ىلع دجش یتب ومأم لصا كافا یسع
 رخاوا هلیسلوا ترابعندعع وقوا یلاع نامرفنالوارب اد هل , رومأم هزاع

 ردات تدوع هرداعسرد هد "ایه

 بولوا لوفشم هلا هب رفس تاکرادن هرزوا كدیک هزاج یخد اشاب ىلع د
 هدب وروشود دخازوط اهد هر رب ینه صم یارما هدهرمض وب ن 1

 ربات قزهزا موتکم ندنسک ره یسوزرا كم احا ا اک یتغاحوا ن ءهلوک

 یدشراب هلبا رانا نکیشعا هبلغ الاب هجورب هرلنمهلوک هلیسح اوا یریعض
 هسنایمارکاوت یدلواردا مارکا هدانز كن هنن رلثلک هرصع بوئادلاو

 قح هنلوارب رګ هدر ز یودا هلءاعمرب یک كمر وفلع هرانوبف نک هب هرانق

 ۱ رولوا مولعندنعباقو هبنآ فثس
 ربصقو شد وس قح بوئالرمضاحیجد هزاجحرفس اشاب یه ربارب هلکنوب
 تع” مرڪ اب رقو راخداو را حا هردو تاب 6و "ربه راک هدنرز هلکسا

 هدکمر و هب وف تامان هبلاع باب هللا راعشاو ضرع ینکج هل هدبا زاج
 یدنا
 هدناوا ینیدلوا ماشآ نوخ هلبا لادجو كنجالاب هجورب ماشو رصم طخ
 یدنا قاعشو هاتف یاح یا هحور جد قارع دو

 4 دادغب عباقو #
 بواوا ندنسهغاط هزابا لصالا ین اشاب ناولس نائلوب یساو دادغب
 اشاس نالوا یشاد بوعیح ندتکلع هلا یساضرو شهاوخ ودنک و

 یدیشاوا هدرو رب هدئس هراد كرهلک هند اشاب ىلع یسلاو دادغب
۱ 7 

 یرک اب ا یمودنک هدننافو كنسننادهرژوا یتفدناونایهدشاس دلج
 نیدتم هئاذ دح یف هدقدلوا یلاو لالقتسالاب هنر نکا هدنشا یکیا

 فک ندنغد داوا تاذرب یفصتم هلا تفطاعو مرکو لدعو فصو

 8 لاما ۶



 یایبها راسو كل ےھارا ه دنس هه كنار ام ندا نا رج هدلو و ۱

 اشا نسحو را هر ام هصلخ هد هلام ب ولک هرصم راوج هیرصع ||

 ندنفیلاکت تكناشاپ ىلع د هددسبا شلبا ناب رج راهرک اذم لیس هطساو
 هلب رکسع هرزوا كا كنج هللا رااهو ینیکیدتسیا نده صم یارما یرب

 ضب سیا كب مهارا ب واوا یصوصخ كليب هردنوک زا بتاج
 راهطا تالرستشا هدنعح اشاب ىلع دم ها راک ذنو دا یلاوحا قیاوس

 نایصع "یداو درونهر هنب هب رصم یا رما بويع هلیشوب وا ندنکیدلبا

 رایدنیک هب یلبق بناج بولیکچ قرلوا
 قجنا بولوا عبات هیارحا یتاب ع یدانهو هتموکح یابرع ىلع دالوا
 یرارکسعو یرافشاک یقاطرب كرەلک هعوفو ارا قالتخا هداتبب رانهلوک

 یرلعا تعواط ضرع هیاشا ر ىلع دم هلا دورو هرص» هد هلا

 قرهلوا نادرک ور ندرلنا ید ناب رع یاس نالوا عبات 9 هن ززوا

 رادع | تعاطا هتموکح تولک

 هلیس دعداش ییاهو رفسهدهرخ الایداج لالخ اشاب لعد هنن رزوا كنو

 مرح نکیا هرزوا ه راح هللا راثمهلوک یودیک هندناج دیعص قرهنالرطاح
 دبفخ یحاوا هیاشاب نایلسیسلاو ماش الابهجور بواوا ندنراغا نوبامه

 زور دنجو یدلوالصاو هرم هدبجرلالخ اغایسع نالوا شهرووک
 لیعاعسا هدازاشاب لعد هدنروضح كناغا بولوا ناوبد دفع هرکص

 یدلری دیک ملخ قلناربمربم هکب
 هدهب راغ لوب رب نالو ع وقوهدنح ادیعص كناشاب لعدم ەدانئا لوا هتشا

 لتس هیض ردا ناهنسا یقاطرب كارما هلتهجوب و یکیدخ | هبلغرلثمهلوک
 نوک جوا هدرصم هلغلوا دراو یربخ یکیدنیک هبییف بناج بوچاق
 یدلدی| تالش

 هب هعلف اما یسع یسادرف یدلک هرمصم اشاب لعدم هدناعش *هرغو

 لع دمع یدنلوا ناوبد دمع یسادرفو یدشروک هليسودنک بوقیج
 ینبدلوا شمروتک كناغا بؤلوا راد هن رما یتع زع زا بناج كلاشابر

 یدنوفوا یلاع نامرف

 فسوب جک یسااو ماش اقناس ندیا رارف ندماشالاب هجورب نوک لوا

 یدنلا یربخ یتددلوا شلک هطایمد كناشاب



 | ن دنفیدلوا یردفولع هتشذک هجلبخ کو بلاح بودیا سح یتیلو
 | كرکسع اشا فسوب رلشعالشاب هلار اغ ینلقئاو لاوما كناشاپ فسو |

 | هليفوخ راردبا دصق ءوس ید هنش كرهشود ههابتشا ن دنعضووب

 | ندارواو شنا رارف هبدیقذال كردبا باحصتسا یتسهصاخ دخ نامه |
 ۱ ۱ ۱ رد شوک یصم اب

 . | قصلوا نیتمو مولعم یسادرف یرارف نیل هجک هلهجولوا كناشاپ فسوب
 | || قرلوا لخاد هماش محامو منامالب هدکلرپ هلبا ریشب ریما اشاپ نایلس

 | عقاوم یبکصجو اجو تورب و اکعو ی دالشاب هروما قترو قنف
 | هتکلع ربشب ریما هرکصتدک دا نیت رلوسام ندنفرط ودنک هر ۵هزال

 ردشل او لفتسم هدماش یصاغ یسودنک كردنا تدوع

 یسلاو ماش هدلاحیییدلوا رادربخ ندناعوفوو زوئهزب زعلادبع نا دوعس

 بهاذم بوردنوک بوتکمر هثب اب اطخ 6١ يعز رداشاب فسوب الا

 ینالنخا ندهنایع هلا هرطاثم لر هلک هررب هیاهو یالبع هلبسالع هعب را

 هشبجوعو شاما فیاکت یایکشت هيلع تیعججرب هرزوا كابا یفرطرب
 هعطقرب ق رهلوا هجم ع طاغ ندنفرط نایلع رکذلا فلاس *م درک ر س

 بوتکم هعطقرب هدوعس اباوچ ندنفرط اشاب نایلس هلیسلوا شاکتارب رح
 (۱۷) یوتکم كلالعو (۱۰) یبوتکم لدوعسهدررز ردشملردنوک
 رونلوا داربا هلب راقر ( ۱۸ ) یسهماناوج كناشاب نایلسو

 حورشم هحورب لوصولاب هئداعسرد یرانات كناشاپ نایلس هدجر رخاوا
 رب رکو طبض یتاذلخم و هنکیدلبا رارف امرهنم كناشاپ فسوب جک
 اع باب لاجر هدک دا عدقن یتناضورعع نالوا راد هنکودیا هدقملوا
 یک یراقدلآ نتیربخ شع كشبا هدلاحیرلقدلوا ربش؛ ندهدام ساسا

 یواح ییتسحم هناشاب نایلس نامهو رلیدلوا رمشبنسهو بحت یسهلج
 تکرخ هنن رزوا راباهو هراخاب هلیسلاو مصمو تمه هح روما ماهمو
 ۱ ۱ یدلردنوک یلاع رھا یون یتسلیا

 ۱ ۱ ٭ رصع علاقو
 ۱ یرلنا هدلاح ییدلوا شەرق یتروسو توطش ارام هلوک اشاب ید دمج

 | رهتسوک ننروص قاب 4 زودنک ندنکیدمهدبا اعاو هلازا نوت نوت

 هک و



 اب فسوب 1 لا کنید تنواعم هاصلاخ اکب ۱( ردا زار ۱

 دسیا ندا تراسج کوب رکا قوی لمریک هماش بوراو نکیا هدجراخ |ا
 هندنسک یشا وب و عهدا هداما یرهاواوب هدش هک هی وس نس رغوط

 قرهلوا شا هم دعم ةسودنک ریشپ راما ا ) أ هیعا شاف

 ردقت هدا یل ليج نامه كردنا دهعت یکعا تنواعم هاقداص هلتروص ره

 دن رزوا یا ثبشت هنعجو بلج سیا راو قلخ رارا ه رمضو برح
 هش رودنک ییفک ایقحنودنا عج وا ۳ رکسعیاس "و ر ید اشاب نایلش

 قرط هرزوا قمالوا عاش هداموب و ثبشد ةيدمزال باد هلبا ناب
 را دلنا ٹکر = یرغوط هماش ردا دن و دس یریاعهو

 یرسوب هلسهطساو یودنرپ ن دنس هلږبق ره ینب اشا فسوب نکل
 یدیا شاک هماش بوقلاق ندبرب نم نامه كيئدبا رامشنسا

 لخاد هماش تن اشاپ فسوب نکيا هد هنطق ریشب ریما هلا اشار نالس
 یتیدلوا هیجوت هنسهدهع ودنک كماش لاحرد هدقدلآ ربخ نغیدلوا

 هماش یارشاو ر اکا نکیدلبا تکرح هرزوا قلوا لخاد هرهش هلنهح

 تاقالم هلیسو دنک تولک یراکاو هوجو كماش هنر زوا یسعیا راعشا

 ربشب ریما بودا زارا ه رو دٹک ییهیلع مهاوا اشا نایلس هدنراکدتا
 یربغندنعاطا هلتهج ییددلوا منع مما یذاغنا كل هباطاس یحاوا ید

 تلهم نوک جوا نیکعا دنبو عصف ةن زودنک هلن اب یتیدلوا هراح
 رالدا ناب یلاح عوفو بوراو هماشو رایدٌیک بولا

 E کا هعفادم هدن وناق ه هعلق كر هيا لوق اشاب فسو

 نامه قنجیلوا دراو مخ هد وک نکا هسیا اشاب نایلس یدلیا

 بی رف هماش بوعلا ندنسهب رق هنطق هدیحر "هرظ رار هليا رشي ریما

 اب كناشاپ فسو ١ دنراقدراو هژهب رق مان ارادو هك دج

 یلک بول زوب هدلاحاتف هد هسا رابدتنا م ايق هکنح نامه تویاوشرا

 راب دیک ورک قرلوا ناشد رپ هرکص ندک درب و تاعیاض

 لوا نامه رهشود ه هشددناو فوخ اشا فسوب هن رزوا كمارهنا وب
 هقرطرب نامش الاو اهش هسر واک بلاغ هدن وصاب یتسودرا اشاب نایلس هک

 مزعوب كنسودنک رکسع یهدننیعم هدقدعیح ندماش هلت كعارارف



 راحود اشاب فسوب هل تط رک دوعس تاذلاب نوجا تکلع یالتسا

 .د زره ا ثشت هنعجو بلج رکسع ندفرطره قرهلوا سالن

 ۱ . هلیسهدوجوم رکاسع نامش هدیسودنک و شعادادتسا یدنداشاب ناعلس

 ۱ یدبا شتیک هدقرط برب نم بوتیج ندماش

 | " نولجم ن دنرافدلوا شما تکرح ه . دزوا بر, نح تفواوا رلیاهو

 ا كجەب راحرب قداصتلایدل هرلنا غا ندش نالوا یلسام یسلاوحو

 ۱ ۲ سما یا جد راداهو دلکع | الا هس دعا برب نح هر ا

 هدقداوا علطء هتیشیک هللا لوصو هن راوج بر نح هداشا یراکدلیا مایق

 هبورلیا قرهنآ رابوط بوقاب  هلعشم نیلهجک نوجا دادما هی رب نه نامه
 هل رارف نداروا یبکیرلکدتشیا یتسس بوط رلیاهو كجا تکرح
 نالک هن راکوا نکردیک طقفو رلشثک بولیقب هنیناج ی راتکلم
 لتقف ین اکراکبو ناوسنو نایبص هجنو ینارحا ین رب رق ناروح
 رلشع ا مادعاو

 )یا وا < ندنفرط ا ر فشوت دنسو دن ؟ خو رشم هحور هساا اشاب 9

 هل اراعشا نسب ید كرمشب ریما نالوا نابل لبج کاح یک یکیدلک همان
 نالوایدودح یار كلانا ادیص بوترجنداکع هل زکسع یک هدشنان رارب

 بولک هباروا هلرکسع هدب رک كيبشب نوا ید ریشپ ریماو تلصاوم هبهب ربط
 ۱  فقسوب نوک جوا بودا تماا هدرارداح نالوا اهم نوجا یسودنک

 رک ذ هلا دورو اغا یسع هدانا یرلکدتا راظتنا هن دورو ربخ نداشاپ

 لع لصا هرکصتدک دا ماست هب اشاب نایلس ییهیلع صاوا نانلوا

 ردشنیک هرصم بناج نالوا قی رومأم
 هلهجولو | كنآيلع اشا فسود هجساوعف ( هبابسا ایه اش هللادارا اذا )

 هلیسع | را رسا نداکع لر هشود ةشالت لوس هنرزوا یدوزو هزار و>

 ارظذ هتشدلوا كعد شردتا لیکشت ودرا رب هدهب ربط هنهیلع ودنک

 هلأ نطفتو كرد ییغیدلوا دیهلا هیفخ تمکحر درحم كلوب اشاپ نايل“
 ییئتردقو توق نالوا راکرد ذدح رکسعو هلام كئاشاب فسوت طعفو رب

 بودبا رارف کراناهو تیاهن قرلوا رکفتعو كانهشیدنا هلبا هعلاطم
 مزال یئدوع ندهب ربط ید كنسودنک هن رزوا یسّلا ربخ یراک دیک

 دنسودنک هرزوا كا رارسا مک هلبا بلج هنس یخ یربشب ریما كجا



 ردنقم هکءروتک بوروئوک یباح بکوم كردا ربمدنو رهق یراییاهو ۱

 یدرولب زا راما هنسودنک یپ ردج راد اکو هل نظ رولوا ۱

 طةفبویلوا یسک تاثیشت هنوکرب هدنتحراماهو ةسلا كناشاب فسود ||
 کا یدیشمر و همان هیصوتر هجا دارفا ضب نالوا زاخحتعس مزاع |

 بهذمهنسهجردی اند نیت هتسودنک ید ر نما | دبع ن دوعس ااوج |

 (۱۶) هدرز یتروص هک ی دیٹمردنوک ب وت کمر نمت یتوعد هب یاهو |
 . روئلوا داربا هلبقر |
 هلا هیجراخو هیلخاد لغاشم یوچرب كنهيلءتلود اشاپ فسوپ هکیدلاق |

 هب لاها نوشود دنسیعاد لاوما راعدا هذاا تعفو

 لاوما ید ندجخ تایئرح هقشب ندنغیدلوا ردبا یدعتو' لظ هدایز
 یدبا هدکعا سالتخا هریثک |

 یر الصا كن هنسک یراترط > ناخ دو ن اطاس كلذ ىلع هاش

 یناطا هجورب هباشان نایلس یسلاو ادیص قرەلوا نخ تاغ نزسءاوا |

 ذخا یب اشاب فضو لاح یاب و راد هنهیجوت كنتافحمع هلال ماش |
 یسلاو مصم هدعبو نسخا لاصدا ه یربم بناح ینلاوما هلا لتفو

 قرەلوا نخ تباغ مآ ینسمک هزاج بناج هرباضتاب هللا اشاب لع دج
 روم أم هرمصم بناجو رادصانویامه ط هعطقرو ىلاع نامرف هعطق چوا

 ونشا یدیشمروب رایت هلبا اغا یسنع یلیکو نوبامه هت رخ نالوا
 زوألوا دارا هلیثر ( ۱۶ ) هدلبذ یئروص كنوبامه طخ

 ینوک یجتزوفط كنسهرخالا یداج یسهئس شب یرکی وشا انا یسع
 هوا اشا ناعلس نکل یدلوا لصاو هباکع نالوا ادص تاابا رقم

 تاقالع هلیسودنک ةداروا ب وراو ندنکودبا شیک هنفرط هب ربط
 زدشلیا
 تفذاوا ه دناتسد یع هک یداوب باس هنو هدقرطاوا لناشاب نایلس

 بودادلا یاود ید هئسو اشا فسوب تح بواوا الغو طعق هدانز

 ۰ یدیشعا هناهب و رذعینوب هنکی دعا رفس هزاجح بناج هرزوا قعووآ
 ردکتعو برطضم هللا اعم قیض راشع یک ەد رعلا ةر نج کالذیلع هان

 ولیلک ه درکرس مان نایلع ندببخ لاو ندنای اهو یاس"ور نیفلوا
 ه دکدلک هنسهبحان نار وح نوعا قلو تواو وص هللا نابع راشع

 سا

 ج عسان و ۶ ۱۶



 هد هبن EO نامبن 7 ین را كن HR یابال 4 E وطلصا

 ردنا لصف یرهن یبوج و نالوا سام هنس هاکسا ناعس

 | خاص كروكذع رهد هلکع | مه هب یکیا یتیساضف ناد هيب ره و و

 3 ندلبال یک رکیدو E لصا ی ۳ نالوا عقاو هدنفرط

 e ر هلا یر, كنساضو یلیمت كلذ ىلع هاب رددودعم

 لصایراضف اینولقو هجم روک راپ وا عمو هتشلهب و هوراتساو راب هرفحاو
 نادهیئو . رددودعم ندهعطقوب ید یماضق هججنوق ردقل هفسوط
 یرااضقیرکرا شاوروف عمو هنب ولدو هبولوا هلبا یعسق رکید كنساضف
 ردنرابع ندنراضف میلعرامو تانودیاو تالیف ید قلماج ردقلپال

 ید اشاب یل یک یرلک دليا درمنو دلت یرافیصتم هردوعشا هدول هک

 یسودنک هک وبا یدبا هدنسهیعاد كا مکحت هدقلهقسوط نوش
 كناشاب دروف كردبا تئشن ندنسهبصف نادهین نایمهلوا علاب هب هناخزو

 ميهارباهلیسلوا شمتیچ هنادیم ها علاطو تخ "یرواب نکیا ندنرایش ابک لب
 ۱ د رفت هدأ هتسوط كناشاب ىلع نکیا هدنآ دم + دور هدازرلصا یک اا

 ینوج كي هلکنا اشاب یلع هیلع ءان یدیا لکد لباق یمعا ےکحو
 لبس "هل هدلاح یتیدلوا لیا املا هسح یا تیاهن بوشارغوا

 هتاهبش قلود هلتسءوب نکل یدبا نیاپم هنسلصا ضرغ كنسودنک

 ردشمروشود هئارطام ید یتسودنک تیاهنو

 ی ¥ ماش علاقو ¥

 ندکمروتک بو روئوک هایمرح باح بک وم شاپ هللادبع هداز مظع

 هن رب هللا لزع هدنسهنس یکیا هرکی زوریکبا كی هلتهج یتیدلوا نجاع
 یخلفوشاب هدرج هدعا بولوا جا ریما و یسلاو ماش اشار ر فس وب ےک

 یدیشلروب هیجوت هنسهدهع افاطا ید یتاابا ماش سلبارط هللا

 اکوب نوسلوا هسرولوا کره یسلاو ماش هج مکح كنقولوا هچرکاو
 یلاوحا كناتسب رع هطومانسا نکل یدبا راکرد ییج هیمهلوا ردنقم

 صوص رشابم نوا جاح بکو م هنس نک یتح بوپلوا مولم هی
 اشاب فسوب كلذ ىلع ها . یدیشلردنوک یشا یوبقر قر هلوا

 هک یرلیاهو #
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Eهیحراخ لغاشم نالوا راکرد بودا رارصا دوو هسا اشاب  

 روم مادا هلتلاتسا هدنا واوب ییا ید هیلعتلود هعساضتفا هیلخادو

 هیاشاب را یلغوا ینلفرصتم هنولوا هله جو یساهناژ مس را ندنغب دلوا

 رد سارو چو
 ينس هيل 1 قلراق هلصتهر هذنفرط یلوطانا كناشاب , هاربا هدمب

 هد هسلا شلر دلو رک همان ها اررکم هب أشاب ىلع نوحماكنو و شلروب هدارا

 تقو هلشک اشک ردق هنس یکیا بویمهدنا تعفاوم ید اکو اشاب ىلع

 | ہرداصم یلاوما كناشان مهاربا ندنفرط اشاب ىلع تیاھنو شلروک

 كنسهعلق هبئاب هدکلرپ هلا اشاب نایلس ندناربمرمم یلغوا هرکصندقدناوا

 ندطالتخا هیلکلاب قرهثلوا سبح هدنیمزرب ز عفاو هداتهج رظان هلوک

 | ردشلدبا جت
 هدنعح اشاب ىلع یلئاد هش كن رل تر ضح ناخ دوڅ ناطاس هداموب هتشدا

 هلازا كناشاب لع هرکص ندا هلعلوا بجو» نرلنوبامه رظاخ رارمغا

 دشت وا راظتتا هدعاسم تقو قر هلوا هلسمر هلود یدوحو

 < ها
 ر هتسوط ردقل هتسوط یرکیدو یاهنک یرب ردعس رمسق یکیا قادوانرا

 نانوب قوج كي هن زلناسل ندنراف دلوا رواج و طولخم هلیسلاها نانوب

 ید رادنک یکیکیدتا ریخت لوبق یراناسل هلتهج وب بوش راق یراهلک
 یرلناسا هدلو هقشب رب ندنرافدلوا ر واخ هو طول هلیفناوط والسا
 ردراو تثاص قوح كب هدننش یراناسل هقسوطو هفک یه هنکوداشازوب

 یساض ناصبل ا نالوا دوذح مه هلغاصس تارو دودعم ندقل هک

 هژدلوا بویلزوب ردق یرارکید یراناسل كنسیلاها قرلوا عقاو هدطسو
 هداند یرلناسل هتسوطو دک ینبم هنغیدلوا شماعا علاض ییسالصا "هویش

 | ردالعاو عسوا ید e هاشم هنسنکداو

 لصا یس ر روئوا مست ریسق حوا هعطق هرم گیرید قلهتسوط

 یرلناسا كعسف جواوب ردقلناح یسحچوا قابال تا اهو

 ردراو توافتو قرف یخدهدتتش
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 ی راش ندای یداناكنا رس ی e هدننعک دصو

 ۳ , میهاربا ا ید هداءقا .دنلع هلا ءاز عقد اوا

 e  ااصو ضعب هدلاح یییدنلوا ینربغ هب رهص تبارف هوا راو یاجریا

 3 .درط یاو نالوا دانفو هتف ثعابو دن ه هنس لوصا رپ هل درس

 ۶ ىدا ردیا اضنفا تدوع هلبا فبلأت نی راهش لا لاهاو دمو

 یسلوا نون ويد باصلا ىأرلاب روهججا روما ردم هدنناونع كنارزو

 ىس هلاکا یتنطلس سودانو هیفصت یالتخا نالوبعوقو هلوقم وب جا
 قاقحص-الاو ثرالاب ین" ر ده یاضتعهرب ردنوحما ی همتا ترعغو

 نرو یم“ هلا یلیلج صن ض این ةفبلخ هلال یمن ورسخ مان
 ثب وس كهللا دابع لظتسم هدمهباج هباس رز یرلنرمضح كاللا یطعم

 هعاتفالخ تاذ ید یبهذو يحا قباطم هنونافو عرش نوجا یزروما

 حالا لواو لوسرااوعطاو هللااوهبطا هجر دقتوب  ردشلیا دلقمو ررقم

 | راسنجا هکر ح الخ كم هيلع "دارا نالوا یناعا هان رش نوعضم مکن

 ردلکدمز ال "یشو هن ررکاح هدایند راد هرکضندنوب هدنسهکاو یدنک میا

 هم وکر ەم ییاشابهاربا هسا قداصهدتعاطا یک دنا راهطا هل رع

 رولوا شەر و ماکس ا همهديعع نسح نالوا هب ود نک رردتا داعقا

 راشم یسهلج تكاعزانم نالو عوفو هدیلاوح لوا دیعب و بی رفالاو

 هلآ یرخدم لام مالوا شلبا نظ هوس تقو مکیدید رد هلیک, رک كهبلا

 ندودنک عوبطعان راوطاوب نوسلوا بولغم هنسف ارورغم هنعباوت ترک
 یعوباه طخوبشا مدلبا ناب الیصفت یمهداراهتشیا یدالکد ل وام یه

 نوسلوا لعاع هلعرما مرظنم هنناوج نسهدیا لاسراو رب رح هنفرط
 ۱ قاوم دقت هب هراس روعا صعب هد روص یکیدلبا رارصا هتکرح هنفالخ

 ردشهروب وند ( ردک وام مدق تاد

 ندن۔یجد هکب ے رکلا دبع بونلوا لاسرا هناشاپ لد نوبامه طخ وشا
 نکمردنوک بوزاب هلینیع یتنارب رعن كناشاب ىلع نکیا لو ام تیورو دشر

 اشاب مافمگ اک وید ردشلوا یهاشداپ رطاخ ردکت بجومو بارفتسا ثعاب
 ردشلردنوک همانحشا و ندنفرط

 * یع
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 قیشلافا ا ا لعن هيه واوا ییاشاب ھارپا بوراو

 للاو>ا شاشتفاو لاوو ليف .نالک ءروهط هلبا كب رح ندنتلا لا ید

 هنا هبا اور هللایعو دالوا یاشاپ ےهاربا خد نداروا كردبا هناهب
 یلغوا كل هئواوا بولا هنسبح زوک هللا لق هتساضف هصنوق ۰ عبات ۱
 یدیشلیا اواو ضرع هب یلاع با هيج وت هناشاب رات رک ذلا فااس ۱

 كب عركلا دبع دخدفا نوا داحقا هثماقم یاشاب ھارا هنیر زون كل و
 بوی وا دفع ی اشر, هدهسلا شلردنوک هينا هلا هصوصخ تی رومأم

 دهصوصفم ادب لا باج هیدن یاب مهار تیاهن اشاپ ىلع
 .ردشلیا فیووت

 ٠ مل هاو یتیدلوا شهردنوک 4نلاع تاب یاد هصوصحخ وب اشا : ىلعو

 ندنساجمان تاکرح كناشاب یهارا اہ وک هلا. لهاجت ندکی رحم تروص
 ها شرّوس لکا مو هن: رزوا: كنسودنك . نارمشح ماطر, یشات ۱

 یتهبلا راشم بوراو PEO هب رهص تبارق تربغ كد ا روهط

 اود یغددلوا شهروتک هر هاب لا صل ندنارمشح لوا

 یدبشهرپ ودیا هاکجو ضرع ینتادافا كنا هلينبع یخد كب می رکلا دبع

 هنوامه روضح یسهضب رع كکب عرکلا دبع هلیسهماقوب كناشاپ ىل=
 لع كر هنلتدح یراترتضح یلدع ناخ دوج ناطاس هدهدئاوا ضرع

 ۱ هک هلن وڈ بودا رادصا نوامه طخ هعطقر لصعم هرزوا كلردنوک هناشاب

 ردشلوا مروظنع یرهضب رع نالوا قدصم كرشابمو كناشاپ ىلع )
 ندامبا ني روس یدنک هب تودنآ وا یعولامه "هدارا تار رحم موهفم

 رج ندع وامه دوجو كنارزو  ردلکد اص هعامسا هلةلوا ترابع
 زاتم هدنس هاس یمن یو نالوا مالا واوا بولوا دودعء ندندادع

 دافنا هدننعص یرکش یادا كاش عافثرا یکیدلبا بسا و نارفالا دوسحتو

 نکبا یرلتمذ هبجاو كليا رودعم قرص ناجو لدزا هب یهاشداب سما
 جد اظل هاکنا تواوا رول زات هن رازز وا رادغاک دارم ىظفل تجار

 هدراب تفیلاکت رباغم هئونافو عرش هدههدارا عب ردشمالوا ناسل .كي رك

 اشا ھارا هژوا رو کاک تواک نازک هب ودنک هک ردقو



 و شو و و سو سس وسوسه وه سو یو سس و

 3 ,وکصاخ نط صم 2 ینابعا لج یا هدلاس یغیدلوا شئلوا هلاحا

 هلا تارمش> ماطر یرلکدشنا .مجج نی راشاب .داحالاب هلیشادنرف كنيما
 نایعا اغا دبشر دوج ندزارب هلا جارخا ند مرطتوک ناخا دوج

 رج یباحو شاتکب یباح جلف .هلمدآ زوب .جافرب هثتیعم ردا بصف
 ه افطصم یباح زابنمالا یدل یرلفدلوا شارپ یشابک و لب یکیا مان

 یسماچ یرکسع یهدهنمموک هلتغارف ندهنایغاب عاضوا والموب اباطخ
 یخد اباط> هنهوجوو بئان هنيه وک بول, زاب یلاع نما ةعطذرب نوجا
 قاغتالاب ہللا تکلع یلاها قرنلوا رادصا یلاع ما دعطق رب هجدعشب

 .كناغا دوو هنندرطو عفد كناریشح یدنرایمم هایش اکو لب روک دم

 رامشاو مما یزالیا تربغو مادقا هنسهاقوندبندت كنهعطاقم لام هل بلج
 ردشلروب
 .هثداحرب بجوم ی یهاشداپ رطاخ ر دکت. هدهلدوانرا هسیا .هداننا لوا

 رذغلک هروهظ

 نم قل هفسوط كغادوانرا .اشاب ىلع لند هبت قرصتم هاب ا هک هل وش

 ]| یدیشسود هئس هیعاد كا درفنو بلغتهدیلاوح لوا هد ولا هللا الماک

 ندناوذ نالوا رطاحلا عر هداب زكي هدفدوان راو ندناک دازاصا طعف

 جازمو منام هنلوصح كنسوزراو اشاب مهاربا رزو ینرصتم هینولوا ۱
 كنسودنک یني زف كوب كناشاب هاربا ادتبا اشابییع هيلع ءان یدبا

 كيلیعاعآ ندناو یدیشهردتا جوزت هیاشاب نی ؛دلایلو ر زو یلغوا ی ےکیا ۱

 هداز ,یئادهن ن دنسارزو ل رع مرصع هک یدیشلوا ی دیفحرب هدنمات

 زداشا یو کرا ورسید
 لوپ ك نمو دنک د یب زق یج کیا كناشاب مبهارباشاب یلع ذفشب نذنوب
 وکو هناشاب رات ندا زارحا مب ,یلیکب رلکب نلیا موز بولوا یلغوا
 هناشاب هاربا هلکمر دا ۸. وزت هکی مدآ یسهدازهیشمه كننو دنک نب رف

 .یدیشع ادیب هب رهصتبارف تاق تاق
 هنامکصم ذومن كناشاب یلعیدوجو هدیلاوح لوا كناشاب مهاریا هکونلاح |

 هغانا رادوانرا ماطر هلیکی رګ كنسودنک ندنغبدلوا عنامت هتسهنابلغمو |

 هدثس هاد .تارب نالوا یرقع كنتلاا هبت ولوا ییاشاپ ےھاربا بوقلات
 یتیم هتارق ترغاب وک اشا ىلع هدنرلکدشا ,هرصاح

 نه ها سرم سیر یا توس و سیروس بیس رس ها جت جا یا سس سا حس ی رج تایم تاج بیس سس سس سم یاس یو سو ور تای سا ست ی سس سی



۲۳ ۷ 

 كبحر اشاپ دیشروخ ندنکودیا «دققلوا لاسراو زارفا رکسع ندنوبامه
 هنن رژوا نانسب رمصو تکرح ندنسارهع شد ینوک هبنشحهب ی کیایمرکب
 ید یروب هرف روهشم یسر هی رص تاصع هدانثا یکیدلیا تع رع
 نروضول هلو بول هه سکع لر دیا تکرحهفرط ورب هل رکسع
 مو هش رز وا یسهناب ثلرفسا یسودنک بوغارب زنیم رادقمر
 یرو هرق هاکهردنوک ییاشاب یصرب زو اشاب دیشروخ هنسهلباقم نکیشعا

 ماکعسا هن روغول كلردیک هی هچسکلع هنو لردیا تعجر نداروا
 دارغلب هسا قکرح فقده كناشاب دیشروخ بودبا ترمشابم هکمر و

 یمودنک بوغارب هسهرصاح ہجسکلع ییاشاب للعندننب داوا یس هبصق
 شین هدلاوش لالخ هلربس انش مسوم برفت هدسبا شلیا تک رح هی وراپآ

 یدیشل؛ا تدوع هنفرط

 هدنزهب رام نالوا عقاو هازوابرص هدانئا لوا ید كن اشاب یلح

 ب وردنوک مدا هس ود نک یکرو هر نکل ی دیش دیشنا ییرفظع

 دودح نەدا ثماقا رکسع هدرلسا زه هرکصندنول یدشا برفت اتش

 نوسلیا تحازتسا هدنزرپ یرارکسع نیفرط ملمدیا نییعت راییکب هن راشاپ
 قفاوم هئروصوت یخد اشاب یلحو نایمرد فیلکترب هدنزرط هکراتم وند

 یاباعر راب رص هک ونلاح بودا ناذیتسا ندید اعسرد كردن روک دعاسو

 هداما هنیعر تڪ ندنرکدلبا درعو نایصع هدلاع یراق دلو | ند هیلعتلود

 قهلوا قافزساو ېس یرودنکو مانتفا یرللام نوعا ی رالاخداو
 هکر اتم هل لودنک قرهلبتوط هدنمکح تلودر نکیشلرپ و رارف هنصوصخ
 شقو ماها هتسهظفاح را كروغدو دودح نامه یبم هنفج هیمهلوا زناج
 مادقا هنیرمدنو رهف كندموق رم تاصع بویعد روماحو راو شغاو

 یدلردنوک نوبامه طخ ایاطخ هباشاب یل> هرزوا قوا

 نوت زدق هنن رهن هواس ندزکد هرق هقشب ندندودح یلوطاا لصاحا
 راسخ لاعاب هلبا راز راک بئاصم عاونا یسلاوح ناقلاب هلا یسلاد هنوط
 یلاخ ندرالالنخا ییخاد ید هراس تالاا هکوبلاح یدا هدقلوا

 ۱ ۱ یدیا لکد
 یساعطاقم هنر م وک ناناوا هراداو طب ندندناحم راع "هنا رض هلجزا

 هانا دومش نکی یلفج د اقوت ابوس هن راهنس شب ییرکب و ترد یرکب
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 ییرھت دصوا بوس هللا یدنفا ىلع رک ذلافلاس هدانا لوا هتشذا

 شوط یو یولس نوعیح فتس همت اشاب ناثس ندئلو قلداشام هلا زوبع

 ۱ ردشعا نا هاغا بولا یجاح هدنساضق یواسو

 E شفلوب لیلعوربب هسدا هدناوآوب بویلوا یرا برح اناذ اغا بویا یباح
 ریادت هرژوا كا دادما ههعفول ندنغیدلوا تاذر دعو لفاع هددسیا

 شدا تو روک یی یدنفا یبع دلاس یتیدلوا شا تش هب هعل رس

 نالوا شمامک ههناکیب تسد ردق هنفولواو یتغیدلوا شک ندشیا
 هسدب ولهیسور هدنناوا ینلراخا هلب وب و هدننامز ی دنک كن هعفول

 ردشلاق بولوا نادرکرمسیک وآ نوغروا قلا ربخ نکیدک
 كن هجشول هب رکسع هقرفرب یخد ندنفرط قلقوپ عقاو هدنساضف هعقول
 رو یا یکدست ی هروک ذم هعفو نکرولک ب ودرکس دن دادما

 زد رلشعود

 رم ی دیسلوا شع ایط یس هبصق هعثول اهد زور دنچ رکا
 احا قرەلا هب هنروا یی ولهبسور كن هیمالسا رکاسع نالک بودرکس

 یدا راکرد یراکح هل هل هدنآ

 زوبکیا كب هرزوا ینیدنلوا نایب هد دلج یخند یدنفایبع یا ییوم

 كن رکسع هجشول ن دیک هر زوا ییغوا دنوزاپ ه دنخن رات جوا نوا
 كناا ناولس نالی روا هلا نوشروف هدنشب ورود هعلق بولوا یرادقاربپ

 هزاجج بناج ارخوم بولوا رحم تفو قوچ هرکصندنا هکر دب ردارپ لو
 ندنهورک رازاب روقوا هروک هنقو لواو هلکشیا مح هضب رف یافیا كردیک
 فااسنوکرب ردناذ نالوا مولعمو قورعم واد یدنفایبع ییاح هل وا

 هلناتآنب نکبا راقیج جوک مداهداس نداروب بوقاب هلو قاداشم رکذلا

 ل اک یتنیفیک یسالیتسا هلبا هب راحم ولناقربهلب وا كن هعفول كريد مدقیچ
 رد ربقف خروم ناشن رطاخ یکیدتا هناکح هلبا فست

 ینبدلوا دكا مادقا هب هیضرعت تاکرح فرطفرط الاب هجورپ ولهیسور

 حاعزا یب هیلءتلود یخ ندنهج لوا هلبا كتیرح یرولب رص ؛دلاح
 یرکسعرس یناج هبفوصو یسلاو یلبامور بم هنغیدلوا ی اخ ندا و
 هنر زوا ناتسب رص كن اشاب یلح یسلاو هنسوب هلااشاب دشروخ

 گودرا یردی هثیهم اشاب س ردا یسلاو نیدوو لاتا یرلتکرح

 < ندنوباه
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 انا بوبا یباح هرکوب ید یسلبخرب شلواربسا هب ولهیسور هخرزوآ
 یدیا شلزوتوک هنفرط یو یونرط هلینیعع
 ةر زوا هفول هللا هقرذر نامه ولدیسور نکیا هرزوا لاونموب لاح
 ناک دنسهب رق ناکلواب عقاو هدنراوج یسهبصق هول كردیا تکرح
 دنعجر ییولهیسور هللا موهرب ولتدش بوقیچ یزاوس ناب هد هوا
 راق هدانزو روهظ هروبزب ولتدش تباق هدانناوب هد هسبا راشعا روبحم
 شمرشاش قلوب كنهبصق یغوچبولوا هدنک ارپ هبمالسا رکاسع هللا لوزن
 حابصلا ىلع یسادرف بوبالپ وط نسو دنک دحهآ ولهیسور هدلاحیراقدلوا
 هدک دشا مایق هقییض هلبا هربجخو ب وط كردبا هطاحا ینسهبصق هوا
 یدبعقوم تعانم بودرکس هنس هظفاحم كراونئارش ی .دنفرط هوا ییاها

 رادار هنب رکسع دوانرا یتسهظذاحت ما كنس هلحم ناسکید نالوا سم

 تذش كنيلاها هددسادشا موعم هثب رزوا رازبنارش تاعفدلاب ول هیسور
 ناسکید ندنکرا نیلحابص نوکرب ندنفد دمهلوا باب رْفظ هلیبسح یتمواقم

 هنس روق یلغوا روش بولیزوب رادوانرا كجمدا موج هنفرط یسهلح
 هلثهجوب و ف ده نی رلپ وط كنولهیسور نکيا رردیا رارف یرقوط
 ردشلوا فلت عوج كب
 دوانرا یبرکی شب نوا بوشالوط ندنفرط غاط ولهیسور هن روا كنوب
 ندک دا طب هللا موش نس سلف راک و شاب نانلوا هظفاحم هل رکسع

 هوا ه دانا یکیدلک هنشاب یرپوک بونا هيهبصق نورد نداروا هرکص
 كالاها هلکعا لوخد ههنصق نوردو موعه ید ژروناط یهدنفرط

 هحار و هدفرط یغاشا یرادقمرب و بولاق هراهءاجو هراناخ یرادقمر

 هس هام قاق ولناقر هشوکب هشوک هد هبصق نوردبودیا زس هدنس هلحم
 هلام لا رلفاقز كردیا كنج كدهبحلوا ب ات نی رطو كر هلیشب رک
 هجار و تاهت هدلاعیمندلوا سود هر هزانتس هداب نوردو شعابوب

 الایدجور هدهرنصوت قرلوا رویم هو ولسا هلا هرب و رائدا طفص هدنسهلخح

 یخداغایع یلغوا لییا یباح ینایعال ویکی نالوا عقم هدهعقوا ةرفاسم
 ندنف رط رط.د كن هنصق لاها زاسو راشعا راتخا یتراساهدکلر هلا رانا

 ردراشمک توشواص

KT %لک عسان  



4 ۲۳ ¥ 

 هیس رس هدیلاوح لوا هقدمءاط بوزوب ییهویوب هسیا ول هيسور بولوا
 یدیشهرب ورارق هنسالیتسا كن هڅول لاح همه! ندنکج هيم هديا تکرح

 هلص هلا قیضن ییهیلنلود بقيعد شغایو روماجو شبقو زابو
 تقواواو ىدا هدکشيا ماتقاو موجه فرطب فرط نوجا راسبجا
 یودرا هد راهب مسوم رصساضتقا یسهب رکسع لوصا كنهیلعتا ود

 ضصءب بودا تدوع ه رلتکلع هدنعهوم زوک رکسع ن اللک هل ورام

 بدتر” یرکسع اتشم رادقم رر هج هقشب نوګا یس هظفاح كءفاوم

 هنس ول ىدرونلو زىنو نوام* یودرا هدانشم هلیساک هنلوا رادیو

 تدوع ه ر ولرب هيم السا رک اس۶ داتععرب هدک دتآ برفت اتش مایا ید

 بس انم هدنب وب ناقلاب ارزو راسو اشاب نیدلا لالچ هداز رایج بودا

 یدبا راشل ریدشارپ هرلءفوم

 هن رافرط یورطو ى هرزوا ك٤ا هدافتسا ندلاحوب وادیسور هتشدا

 هشول هلبا ی زهد رک كنرکسع هذول هلکمزتسوک یتروص موجهرب

 باج ذنفرط یهو یوئرط اسّور ضصب رکیدو انا بوبا یجاح ینایعا
 ردعو یبناک كناا بوبا جام هرزوا قلوأ نیشن انشم هد هثول هلا
 هسا ول هيس ور یدا شلاق هدول هلاک ولاي یدندا لع نالوا یروما

  ردشلیا ماهفاو موعه هنرزوا هعفول نامه كردبا ذاخلا تصرف یلاحو

 "هد زا ةفاک یارقو نابصق ی ہدیلاوح لوا یسایدشا ولغاط اهدقم

 هدنلخاد روک ذم ءاص هد رو هنسهبص روت وا نک !رلشعا راسخ لویخ

 نحهرک هناکی هه ول ندنرافدلوا شمامهلوا لخاد هنسهرق هعروب عفاو
 یو یس هبصق هت ول هرکو ب هبلع ءان بولوا رقتسم هد هماع راکفا یدافتعا
 . كرواس كركو لرولغاط كرك جلا یدیشتلوا انا زکر هنسودرا اشاب
 هیعووم تعانم كن هعفوا کلات یرلمام هلوا بارةظ هب هعق وا رد هر یدمس

 هدنروغا نطو هظفاحم كنسلاها یبس هجولشاب كوب بویلوا یشاثن دثس
 كرا يكب راکادف هلی وا هک و لاح ید٫ا یرلتموامم هاراک ادق هداع)ا قوف

 یفاطرب و فان هدر هراح نالک دعوفو هليا یسایقشا ولغاط یقاطرب
 تولوا قده هگنفتو نوط "هناد هدنرلک فتیک هننرژوا یلغوا دنوزاپ

 ید اهش كن اشاب لبلخ یل هج اشوف الاب هحورپ هنسون ید یر ادقمرپ

 + هنرزوا #۶



 ا ینایعا کش ماست وو ی لوک 7 و

 ردشیعیص بواک هب هوا اغاییع غوا شا

 جنا بواوا نددنالاح را بحوم هچهلعتلود هح ورشم تاعوقو

 هلبو هدنرا هراګ نیسو هدنس هعفو یرازاب یلذوا باح لول هیسور
 هلءلواهدایز ندرفن كب لنا یتافلت نالوا عفاو هدنرا هکر ه٥. یره رد .نیتابو

 یتاوتو با جد كرلناو شلک ولاهي كب نب راو د نک راتب رفظ»وب

 یدیا

 یرلروط اربع ةسنْأرف و هیسور یشان ندرایس نائلوا ناب هدالاب هک و لاح

 ظ ودم یروهط هب را هدنرلتدب ار ظن هتدور نالوا ثداس هدنز هنایم

 یدیاصترحو بغار 4 طا صم هلا هبلعالود ول هسور بم هنغ دلوا

 نادغبو قالفا صوصلنایبعو كعرو یتفیلاکنالوا ىس بلغ "هرم قا
 | هلتهجو یدرتسدا كما کالغو طض یکلاغ ضب هدنفرط یلوطانا هلا

 یتفیلاکت هدنس ةعفد رهو فیلکت هطاصم ه هیلهناود هجق دنازاو هعقورب
 ند هسورح كالا لاعبان نکل یدرلبا فیفط و لنز هحرد هحرد

 هکندلک هلوص> یس هدام ال تمهام تویلوا یار هکر ت فالج شراقر

 یدشسا رو رار ًاعطق هس هاج وا هلا ص هدقڪ

 تسوا « رکصفدک دا طرض ییزل قله لوگو قعسور وآهیسور هيلع هاثب

 هوو رو هڅول زا كخا دیدهن یهملعل ود هدیوک ییاعلا ندفرط

 قرط هنرزوا یعواقم ادیدش كمالسالها هدهسیا سنا مو هئیرافرط

 ردشلواروبح هتعجر ارمساشو ابناخ لر هلک هعوفو ر هلئاقم هنازروخ فرطب
 " ردشمرب و تالت یخ ید هدرا هلاةمود و

 لوا یسهیب رج عباقو ندنرلکب هرد ناشالوط هدنلاضف مولو هزحار تج
 یهع روپ نالوا روک ذم هدماوعو صاوخ هنسلاو روهشم هدیلاوح
 یراوس ینزج هنب دزوا یسهقرفرب نالک هنفرط مول كنولهبسور اقا متسر
 یی راروباط هدایپ كن هسور كردیا ما 3او موجه «دنزرط تالیادف هلا

iردشکود هر هو ط ید قويسا هيس بود هنکح  
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 قرەنلوا ذاضا یرگسع عقوم یسهبصذ هقول هدناوآ لواریاپ دلکنوب

 هبهدلب یفارطاو نیر یرکصرس یناج هوا اشاپ یلو هداز یلناد هبت
 شارب و ٿب وقت هل | دییعت رکیعو بوط یناک رادقمو LÎ ر هاط
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 1 لوقا توکو ها یوم 

 ی .  یدنلوا بص یماغا یرهب قب رطلا بسح یم ادضنک

 شو ۳ یاک رحو لاوحا كئسالک وو نا وڌو كنىر ود ثلا ملس ناطاس

 || ندنکودیا شملوا ناب لیصفتر هدرادلج یکلوا یتاشس كنزاب روز
 3 ۱ درلروک ٽحاح هنو زارگن هدارود

 نالوا یاانشا: هدنوذآ < ھ یودرا یدنفا ذروف یلکیئالس ندناص

 نکسرود هروط هنوالوب هقعطاو حا نح هنرایضهب ندنراسوئفوف قاجوا
 | هارکسع كبیمرکی اشابیلوو كب نوا یجنویلاقو كيبزونوا هداز رابچ
 | ب وتکم وید یدلوا و ی یزکر هلشف بولک
 || .نالعا دردیا نط ج ګانو ید زراکدا لواو ذلکم ردنوک نوژاب

 ینهدنلوا نیکسن ت كبله بولوا نانا هنتف هدودرا  هلبرالیا
 ناوک دج یر یفرکب كتاب هلغا وا حزدنم هدیهطعا ردص صيت

 یدنلیف مادعا هدهبو ی, یدنفا دروق

 ا , ترع هم هداز اشابنامع.یرکسیطاق لب مود نوک لوا هنو

 .هرکصن دقدنلوا راما هن وکی ضاق هرزواقموان ۵ هینوف هلیالرع یدنفا
 قجالم یکلرکسیضاق ییبامورو یدادب|لیوح هبدسورپ یسافتم امدنسالاب
 یذلروب هح وٿ هیدنفا هللااطع هداز

 هداژ یزد مالشالا مش یوک ییا یمر کب لنابعش نعد یم ادرف

 مانالا قف اثلاث یدنفا یصولخرچ هداز یناعع لا لزد یدتفا هللادبع

 نەک هددص هن رب ..یدلوا

 هدنفرظ تذموب بودباقریطتو هرصاح یتجسور واهینوز وربندنآ جوا
 بارخ نعهرباس هاو یراهلاخو ناک دو شعآ هریو هلکردف كيقرف
 نا دةلحا نونک وت هر خذه د هوا شایا تاب مالسا لها نکیا شا

 یتداهش كناشاب لیلخ یراقدلوا یدادما راودیما هدلاح یراقدلو | باس

 راحات قر هلوا یداب هن راتسوبأم نوتب نوت, یفلن اشیرپ كنس ودراو
 یدنلوا میلسف هبولهیسور هلیاءرو یسهبصف قج ور هدنابعش رخاوا

 راحات اشاب دو هرم هاب ساع نابلو هدنسهظفاحم لوکی ابقاعتم

 4 هلباهرب و #
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 لوف زالوا زالواو ریدکت رلتالا هننرفا یمالک هلوموب رظن مطق

 تلود رب كلەنس زوشلا ندنرافدنلوا ریذعتو باتع رهظم هليا ررکت

 یرلف اجوا قع لکد یذیدج هدتفو زا اسایف هنم اا مدق كناشیذ
 هطرواشا هنغاحوا هناحوط هدفبسا رود الثم نکیشاوا و دیللخ ید

 هل وراق لام رخدم یر ره هدک دلنا قلعت هبنس "هدارا قوا مط ید

 ماهسا ولضناف هسکزوب شب رجوا رمشکیا هقشب ندنغی دلوا كالام
 كنهطروا شدروک ذم یناخیلس رودیالکو نالوا كلام :هلیاتاعطاقمو

 راتعدب عاونا هلباسأیو رعع راهظا هدنر وثم ساح ندبنرت ییداربا |
 تشا "هیامرسو یدیارردیا ربفنت ندنزاتمع لو قلخ هلبارشکتو ثادحا ۱

 "ید اوو تفلاخم تمس بویقبا كرد یتغددلوا تدیلاغ بابسا لیم تررعو
 لومو هلیالاک بایرا نایلوا یسهیماس "هبنرو یدراردیک هتشزو لام
 عطف نذنراقدم زدجآ را هراهلوعموالردیادع ناش "هصیقنو لذ یمالک

 یس لج هسایاروهظ یشیدنا رودو لقاحر_ اضعب یخدندنرا هبنرآ مه رظن
 نالواربعت تلود هلبلوق ةتسالف لصاخلا یدرردا توادعو ظیغاکا

 دادتشا هق رفتم یازجا مکح فعق دلو طاطحا یرک تاعاج ماظن

 عطةو لنخم یخد عفانم رولوا دئاع هبهعاع ندنعاجج "هطبار بولوپ
 نایمهدیاتقبسو زواج هیهلوا ندندودح كتلود یتردق و توق هدفدلوا
 عل كردما بلعت هنماسقا صعب كنارک تعاجج یییدلوا قرفنم را هقرف

 یسازجاو لئاز یمک> كنهروک ذمتیلک هل وا ست هنسارچا یدنک لک
 اشیام فیک هقرفره قردلوا لصاح یسهبئاش بلغ نمل مکا هدننب
 یس هفناط یرعکی رالشاب هتیئاسفن ضرغ یارچا هقیعض یوفو هتکرح

 ندنغد دنلوب متو قفتم هدایز ندهرباسفونص هلیسهرم یرایدق ماظن هثی
 ندهراسللم هلیبس هبعاقجا موف امدقم نکل شلبا قوقت هارخا هجرک
 باغ هلدهج ونص راس یالنخا یهافر یکی دلبا بسک ام اتا
 ارزو هدرودرا ندنشدلوا شمالشایدصغ ند هرناس ماسقا ندنکیدلیا

 امر هدنابصقو دالبو ارتجا هب ولغو موج قلارا قلارا هتاوغاو ار و

 كبظعلا نابعش ءاموبشا یشان ندفلوا شلوا ردبا ادتعاوظ هیافعضو
 هاتف هدنرهنایم هلیعارز یروهع الاد هدنوامهیودرا یخد هدنسهرغ

 هلم وا ساسحا یرلکج هدا ولغو جورخ هنرزوا یر اغاو ثادحا
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 ردا یلثم هد هپ ارا نادیمو رداهب لصن كناشاب  لیلخو ینتالیصفا
 ۱ كدتشیا ارارعو ارارک ینغیدلوا تاذرپ

 دق نوا ا ناعم یرکسعرس نونا یودرا هدأ ۰| لوا هس

 1 ردشود ریا هب ولهیسور هلبارکسع یلیخر و نواه هعطقتز دو بوط

 1 یراب روز یرصلب یک هدنوبامه یودرا هدنقورپ كتنو كنت هلب وب هتشپا
 یرصکی زس راح هدنابعشهرغ نوا داسف نیکسن هلیراقبا ثادحا هنتف
 ۱ ردشتلوا لرع یسافا
 بهم هدئامز قیاوس هکر د هداز یناش هدنددص یلیصفت, كصوصخوب

 بجوم هرلنا ناکراو هار نادغف نازا دعب هدناب ره نالوا یتاقک رکاسع
 یضارا هعساضتفم یدوبف هباقاخ رافد هجرک بولوا نایفطو نهو
 ناخ ناجل ن اطلس عو” ص نوا عطاو هوسف ندنوناق یهدک الم و

 ارزو هليا لاک باصصا قافتاو عافجا هدننامز نارفغلاو ةجرا هيلع
 ی افعساو تمدخو نمصم كنلود ناکرا راسو اربکو لاجرو
 هش رلهد تابجاوو دودحو دح كعرو كداحاو یاصاو 1

 مضوو بیترت ناکرالا تباث نوناق بولوا سایعمو رایعمرپ حد
 هليا لماعثو لوادن و ناهشو لوهح زونه یعشعاملوا دوخاب شو
 مان ونار راد هناروک ذم هعسا ن ندناه سمت ناشوان طشلوا هتفاب رارف

EEهب ةيلنلود نکل ناکیارو روهشم هدی دم یرح 2 بایرا ییدلروک  

 عاجا قحجا بولوا ناعالها سم یودنا یهلا نوناقر هن هر تعدرش

 هدنل ود دارفاو یقوئص اسا هيعرش ر حرص لئاسم وکر ارق هلتما

 لاخ دا هسلا هدع اقرب هدامرب ره و ه هدکلیب ییهیلع بحوام هدرف ره

 املاح هدتسهرا هیلاوتمرافسا نامزلوا ند دلوا نععم مطع هدقعلوا

 نوناق عو هه رکسع قونص ضءبو فن ریز ناشاتکیو الع کلا

 هيس فا الا نم دحاو ضبو ندنفیدالوا زاعل د قبرط هرلن وډ ین دنلیف

 ماوعا لدبتو مانا دد هدهسیا" نابتسم هلبا لالدتسا ندر هدعأق
 ها یاضتقمو اظن لیکن قلاراقلارا نشااضتفا هرورضلاب هلرببس ۱
 دن رلرص وصح ماوعو صاوخ لاوحا قیفوت جد دلا ىلع ا

 ۱ | ندنغیدملوا هاو تود اط وربن دی دم قوج هل بس ت واحد وتلاطب
 عل ۶



 یرلسورتمو هياط هلباهیلاوتم تاججاهمو هریجتو بوطزور دنچ واهنور ||
 هدنلوف اشا ران تداهذ یدمهلوا با رقط هد هسدتا قینصل

 لنا صوص دک ت وفا هدانا یکیدشا روهظ یراهراما قانوغزوپ 1

 اشاب رات كب ییسح نوبامه ناوبد "یدمآ نالوا شلک هنندز اشاب لبلخ 1

 نیولو اس درب كودزا نوت تباتابن اشاب ناما هلو هدشناب |
 بواب روا ینآ كنسودنک .نکیا ءرزوا كني محق نیاشاب ران هارد. د

 ید رب ندردوارا یر هلیزوب یلوف اشاپ رات هد.رص یکیدشود هر |
 ل ردا تارتسا هرارطب هد تع نهود ردشمر > اف بولا هساک ر کب قسج ۳

 ید رکا هد هب اطر ا لیلخو یدلغاط ید سرو اس

 دنج بوبمروتک ر وق الصا دلا ینیدلاق اھت ا اشاب لیلخ
 مقاطرب نالوا راداففو راب هنسو دک هلبا تاب هنزس هیاط ودنک اهر وز ۱

 یدسا ماود هب هعفادم هلی عبي شلو ید وشد هکنج ی راتیکب یاد

 قوچ نالا, ناشو مان بورب و ناجرابره یدا قچا رازراکرازاب نوکره
 كنابعش تباهن یدبا قود یشرب لوذبمندنورا زوجوا ندناح یدا

 هدناموف هرکسع بوغیج هغ رزوا ةیاط اشاب لیلخ .ینوک ىجا نوا

 لاح هيلع تم ہص ) یدلوا دیش وب روا دارا نوشروف ندٌنلا نکرذا

 ( نارفغلاو جلا

 یب راقج هیات هیمالسا رکاسع هن رزوا ینداهش هلهجواوا كناشاب لیلخ |

 ندەناعاو دادما هدعسور كلردا ےک ینداهش لناشاب لیلخو رلذهرمثاش ۱

 رلشتربک هب هلواتم هلیلازج هبسور هرزوا كعا تدوع ورک هلتغارف |

 قفاح كن راکنفت ندرانا ءرزوا قلوا نیمأت ةناشذ لارج ةيسورو |

 سیاس راغلب رپ ههک هک وبلاح رلشمر و خد رلنا بویتسبا ییرلثاط |
 ندنغددلوا شمربو ربخ ییئافو كناشاب لیلخ هلبارارف هنسودرا هبسور
 هما اشا لیلخ مهلواقم ےب هللا كولس هب هلبحو ردغ قدرط ولهیسور

 كردا هاهب وند رکس شعادلا یزب هدرس شا تافو رکم وا ىدا

 رذشمردنوک هنناح شرکب هرزوا قلوا یربسا برح نس هلج

 رهئسک هج ندنسیلاها یراضق یولسو هڅولو اغا شا رک ذلا فلاس
 تدوع راو هل ۱! صالخ ندتراسا هدب بوئاوب هدننایم ارساوب

 كت اعوفووب هطساولاب و تاذلاب ندنرودنکو كدت هلص كرلتدبا



 0 ۳ ر هرزوا قاوا افق راذدصح دیش ره ی وا

 3 اتر هیاغا شدا ین كردیا زارفا "یراوس هد رک ر!دقمر

 1 ۱ یدیشهردنوک ههل | راشم

 شا لو ندنرانادناخو هوجو مو كندخولاغا شا وبشا
 رع قوح كب هکردناد رک :دشروکو ره کیدل نالوا فورعم ود اغا

 تاد و شئلوا مادا هدرلش :رومأم ر ک الاسم ق ردوا

 ۰ ردشعل ون هدنعالصحم ندو هد هرم تان

 دورو هنن رزوا قور ندفرط تسوا یسودرا كناشاب لیلخ هلئروصو
 هدنسهب رق هل هرزوا كا صیاخح ند هرصاحم اا قه “ور هللا

 كنوادیسور زالوا رولوا ر هرفنكس نکس یدن زونه بویالشا ا

 هددسددلما لابقتساینا یمهقرفر ر ندرك: کس یدن و بوط نوا

 كردبا موحش ولئدش هدنزرط ییادف یسی راوس واناعع لباقتلا یدل

 یدلبا ناشی رپ ییهفرفو كرد " کج ا نن رروناط كنۆأەيسورو

  قعسور هدک دا تەجر ن دنهاکشد س ا هسلا واه يسور

  قرقزو كردبا تام تاق نتوقف اا تاک رخا قده ینس هءلق

 دف رط تسوا ید راهب ود 4ا هنوط رهو ماود هعیصت ا دط3

 تكفصسور هلا ماددا اک یس ەرا ع كغ “ور ندفرطره نوروک

 ها ویع یکلرکسرس قجسور نگیشمرونک هب هبن ر د هود یسالپنسا يما

 راول هیسور یسالپوط ر کسع هلهجولوا نوعا دادما كن اشاب لیلخ

 واهیسور ندنشدلوا مولعم یکحهرب و للخ هنیلنر نالوا هدنعح قحصدور

 هلکتا تک ر>هئب رزوا هلا هیاک رک اسع هرزوا قصط یتسودرا اشاب لیلخ

 هب دعفادم هلیس است ا هياط قرهلآ سیر هدنسهب رو نیئاب ید اشاب لیلح

 ی دل وا هدامآ

 هجبا هلکملک هاروا اسؤرو ارعا رکیدو اشاب رانخم هداز لاد هبت هدانئاوب و

 بواک هلبا ودرا مجرب وادیسور لوک یجندن كنابعشو یدلو توق

 یداشب ربک هب هب راجو ولناق تیاغ هلکتا موع هنب رزوا اشاپ لیلخ

 ر ۶



 ¥ o ول ۱

 یزوعط نوا ندراهب ود هعطق ید زوئوا رکو ربغص یکیدشا دهان

 هلبا اغا ىلع ظفاحتو بولوا اشک نابداب یرغوط وراقود هلبا اوه قفاوم

 دق یرلبوط نالینآ ندرلهیاط یرلک دتا اخ هدنحما رلغاب كنانا قانشوب
 اشاب ندلا ىلع یظفاحم یوکرب هدنرلکدلک هنسوشراو قور بويا

 یاب یبومق نانلوب هدیکوکرب ارومأم بولوا ندا هج نادءآریس هاب

 ند فرط قصسورو تردابم هتخادنا بوط بونا هلحاس اغا و زو
 ترغ هتعئاع ید اره هلبا باکرا رکسع دصلیخ هژهنوامو هراغاق
 عیچ یسهعطق یلاو قرغ یسهدطق یکیا كرد ود روکذم قرەناوا
 هدلایرلقدلوا رادههحر یسقاب نکل تولوا ط.ص هلا یام 4۶و رکسع

 یدیا رلشفنک بوک هفرط وراقوب
 موعه ولتدشر هن رزوا صور یخد ار, ولهیسور هرکص نوک یکیا
 ااخ یتبم هنن رلتمواقم هلتناتم لاک كن ةيمالسا رکاسع هدهسید2ا

 هلبا طباض کیا یرکیو لامجرب هد راحت یانئاو یدلیا تەجر ارساخو
 ید ینارفن قوری هر لازهجر رکید ب واوا فلت یار ییح
 ۰ یدلاق رسا

 ندنفرط راب یراص رحل لع ولذیسور نوک هعج یجلیا كحر هدعب

 هبا ط كنڪسور یرءهلوا لوقرب هعسد ندنفرط یسوق ودراو لوقر

 ندنتعم راب یراص هد ما "یداب بودیا شب وروب هن رژوا یراسب رتمو
 قانشو ینایعاو اشاب ىلع یظفاحم قصسور نکیشتیا لوخد هبهیاطیکیا

 سکوک ردق تعاس تردو هلباقم هن اراکادف هلا هد وجوم رکاسع اغا
 یدلوط هلی راهشال هسور رلقدنخ كردا هلئاعمو هب را هسکو ک

 ربسآ ی رکسع ردق یللا زویکیاو زواج” یکببچوا یتافلت كن واهیسورو
 یدلوا روبګ هتعجر اب ولغم هدلاح یتیدلوا

 اشاب لبلخ یلەجتاشوق نالوا یرکسعرس یناج قضسور الاب هجوزپ
 دادما هغ وزو شفک یرظضوط هنساضق یورط هلباتکرح ند
 دادتسا هلبا هراطا راب وتکم هنفارمشاو نایعا زاضق راوج ءرزوا کتیا
 ىدا شعلا

 هلهارداهب هدا ز لا هدنعا ارزو نالوا دوحوم هدلا تقواوا اشاب لیلخ

 یوئرطو یولسو هول نالوا بن مهنتعم بم هتخیدلوا تاذرپ فورعم
 یلیحر جد ندن رلدیکب یاد ك رراضف راوج هد ن دنرارکسع
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 نامعهرقو هداز ر اج هلبا رل اقا ضع رکىدو اغا نیما لوک صاخو

 تکرح هب ورايا هلکمک توق هنوب اه یودرا بوشب ربا یررکسع ییغوا
  یرکب كهرخالا یداج هرزوا قوا رادت | هب هیضرعت تاکرح قرهئلوا

 هدنهاکشب یسودرا هیسو ر نائل او هد هفا م تعاس کیان یی وک کس

 یسنربا هعج یعچ وا كيحرو یدنالشاب هتساسنا هساطو هلن رخ سا رام

 هرکصتدق داوا هب راح تءاسچ وا یکباویدنلوا موعگ هس رزوآ ند یو

 قحو کا بوردلاق یسودرا نامه لر هیم هدنا تا ید هداروا ول هيسور

 یداکح ورک ردق 4 ةوایس یالنعاس

 وا ملا هرقنكم یرکب ییاعداض تنول هیسور هدنراهب رام نعش وشا

 توق هنوک ندنوک كرهلک 3 هواه یودرا یردب هسا هد انئاوب

 قوا ماصقاو موعه هن رزوا واهیسور رارکن ندنفیدلوا هدکعشهدابز
 هزتسلس بور دلاق یتسودرا نوتب نوت ول هیسور هدبجر طساوا نکیا هرزوا
 هللا یراوس كشر اشا ناعع ندنس هقرا یتبم هتکیدلنا تدوع هلی رط

 یدلردنوک هدنتروص یجوباح
 هدب زک كردبا رایما هب هش وشراف ندهرتسلس یتغارغا هسا ول هبسور
 دی دشن نسهر داع یا كح “ور هللا مو الع هنس دف رف قبور یب رکس۶

 هلل را هبصق دارغزارهو تع عج نکردیک بودبا تعجرو شعا
 یدیا شک بودیا قارحا یرهیرق هلخعاب نانلوب دن راوج
 دارغ زاره ندنخ داق یرابآ تالش هدنسهرا قحهور هلا ن هيلع ءاس

 بولوا لکشم یلقنو قوس هربخذو تامعهو رکسع هفجهور هلیقترط
 ندنفرط یوئرط هرزوا كما دادما هنههور اغاب لیلخ یهجاشوف ی

 ردرلشلوا روع هغالوط

 قج ور هجرکا نودبا هرصاګ ییحور وریئدتدمر هسلا ول هسور
 کن رعلیح هدنشا هد هسا لکد نیتمكب یناماکصعسا كس هعلف

 یوکرب هد هقب وشراق هکید)اق یدبا لکشم ینا هلبا موعه ندنغیدلوا
 كءحهور رواهسور هفشب ندنفدنلوب هدنلا مالسا لها یسعلف

 ول دیسو ر تالذ لع ءان یدیشهاه,دیا هطاحا یکک رک ید نفرط تسوا

 كنهرخ الا یداج نوعا قوس ی رلو دادما كغ ور ندفرطره

 هرزوا كم هنفرط تسوا كج “ور ینوک یسنرپ رازاب یجدرد نوا

 + دما
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 قحعو ر هلا زارفا رفت كب نوا ندنسودرا هرزوا كمر و تیوقت

 ۷ یدردنوک ةنفرط

 هلا دقت رل همان داب رف .همزکا رادرس رخّومو مدقم هسیا ندتشهور
 أ مولظم ندنرایشانکیب خرکا زادرس ی هنکو دنا ه دقعلوا یاریسا

 میلفادو ی دیگندرس ن دراضق راوج هر زوا كاردنوک هفصهور
 ناثل وب هدنو ام یودراو یدارویب رومأم دن ر رک رکسع وا هفولعو

 افبوا یباح ینایخا هحنولو اقا نیسح یئاب یسوبف یمادنشک اشاب ایا
¥ oo 

 یورط دعشد ندرکاسع نالوا یرلیعم دوحوم اما لیلح ییایعا یواسو

 راب دلوا روان هرزوآ كشرا هغ“ ور هلا هللا رف

 لە اشوف ندنرافرط اغا قانشو ینایعاو اشاب ىلع یظفاحم قورو
 اشاب لیلخ ندنک ودنا شکلوا امدتسا یسل اردنوک هفرطاوا كناشاب لیلخ

 یدلروب نیبع یرئسعرمس قګ “ور

 یتفارغا كلول هیسور :ینوک هبنشمب یجنرکس نوا كن هرخالایداج
 ۵ داب قد ردلاق جد ییسودرا ب والشاب هکعا لفن هند ط هّرئسلس

 ی هخرح و اشا ناعع یرکنعرش نویام* یودرا هللا رح ینیدلوا

 انا ماماو اغآ لیلخ یساغاراغاو اغا دجا یرظان لیئارباو اشاپ دوخ
 ۱ ۱ ۰ ۳ و 2

 یقرهثلوا بالر یراوشو هدایب ردو كيب هرکس هننیعف ناک درک رس راسو

 یرکسعرس قحشور رلیدناوا جا رخآ ندع ترعلا دعب یسهفک هعج

 هلا تامهو بوط جد هتتیعم اشاب لیلخ ییجاشوف .نانلوا بصن
 یدلرافیح رارب هللا هقرفوب كرهلب رب و یرکسع ناحاف دالوا رفت كيب

 یرکص هیس ید مرکا رادرمس رهسلا يلع ی وک هعج یسادرف

 هدیکیا تعاس نیلحابص بودیا تکرح قرەلوا رابکبس هلیا باخعتسا
 ردق هن زوص یدب ندیکبا تعاسو . یدشرک هکنج هلبسودرا هیسور
 هلا كرت ییفوم ینددلوا شعوط ول هیسور تیاهف بولوا دن هب راح

 هد هیمالسا رکاسع هنن هب رام نادیه ندنشداوآ روبګ هن هبعحر تک رخ

 0 یدلاق
 یسش اب یجب انسب هنرداو اش اپ دجا ناسلوب د هنردآ اوا لوا

  Eس -
  0ر س س
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 . هاکمودتبا تباصا هلک ح اقر هنشا سوراو قح بوک ود یی راسره

 یدلقب هناخ جاقرو یدلوا فلت ناوبح جارو دیهش یثک جوا یکیا
 بول ماودلاىلع هنب ززوا هب اط لوا ید ندلرل هب اط ی طعو

 وع هدا رارفتسا هد اروا ول هيسور هلغلوا هر اعم قرهلتآ هریجنو

 ۲ ۱۳ یر دمشو بو یدلوا روګ هکعا لب نب راس زمو هاط یم دک ارا ارا

 ا یداوب عوقو ینافلت یلک وا اد
 1 قر هری ندنه اکشبب یی  .تسودرا یل اشرام هیسور هنن رزوا كن وب

 . نالوا هدنناج هجارتساو بولیکج ورک ردق تعاسیکیا هلیقترط واسس
 عفاو هدهفاسم تعاس قحو کیا هدنرزوآ ییود دارغ زاره نس هفرف

 ی) هفرف یهدنب وب ی وص ی افو هدنلوپ هعججو هیس هر د هرد ایف

 :ربشلو سصح ینوب امه یودرا ندفازوا بوکچ هور كلذك ی جد

 یدلوا لوغشم هل
 ها اوه سودولر نوبام* یاغود یتوک یجزکم ییرکب كن الو الا یداجج
 ا هلذلوا یعسوم یسیغوط نوک قجنآ بوج ندنزاغوب نکدهرق
 | هرمخذ هنس هعلق شاف كلردیک ند رليف یوطانا نوحا قعلوب هدنتسوا

 هرکصخیک دا ذخا یتا بولک تسار هنسیک هیسور رب نرونوک تاب#*و
 . ییدلیا دیدهن ییادعا قره بوط جاق بوراو هنهاکشیب كب هجاوخ
 ۱ كردبار وهط هنت ر وډ ولت دشرپ بو راو هزاع وط نوک اوه هدانا

 نوامه یاعود را ان نیفلوا رادهنخر یرلکربدو نرس دریک حاقرپ

 یدیشاتا تدوع هنفرط هنراو

 ور اشیط همصهرا هیم السا رکاسع نالوا روصح هد هئراو هکوبلاج
 ندنداعسرد كناشاب ورخ نکا هدکشا موجه هن رزوا نعد هللا جورخ

 ندنهاکشس ین كسودرا لاشرام دلف الا هجور و قع رع هفرط لوا

 قترا ول هسور كجلک ۾ هنراو ید نوا یاځنود هن رزوا ییعجر

 هفرطلوا بولیکج هرزوا كءشلرپ هلسودرا یی قرهلوا سوپ ام ندهنراو
 كتهظفاحم باسا هلا لوخد هبهنراو بولک ځد اشایورسسخو شک
 یدبا ش نا تشد هنلامکتسا

 یتیدالکا یتفج هيم هلوا بایرفط هی نم“ هسیا ینادناموق شاب هیسور
 هب هقرف ندا هرصاحم یتا نوجا, النسا ییجهور مدفا نار هلنهج

 هک تی وقت
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 حابص یسادرف نوایکح هغلایق لوا هنن هدهرا تعاس هک ر ا

 هن رزوا كرلنا هبهالسا رکاسع هددسا زاب دهزنس وک شاب ردقهرب تعاس

 كعاط بوراب وق ندقلابق روکذم نالوا یراهاکنصح ردا شب ورو
 هلصافالب تعاسر نوا ردفهسعم بورغ هدنحما قلنامروا نالوا هدنص

 هدنکلنفچ هجاتسا بویلوریک قانا قانا ولهبسورو شلوا دن هب راع

 ردشکچ هترص وشراق نزود قوزو كرم هشالبا جد
 هدننوزد نعش یتسوا یدنکا نکروئلوا هر اع هدغاطا الاب هحورب
 مایف و تکرح ندنکنلوینک س کره هلو ا هعاشا ود یدلزو نعد

 موکه هب رزوا یسودرا هیسور كرههنکج یرکب دکب هداس و یراوسو

 هدرلیداو یک هدورک كردنا تەجر ایولغم راول ةیسور هلکعا م اعقاو
 ید هبمالسا رکاسع بوشیرپا ماشخا هدلاح یرلقدلوا روح هکنلرک
 ردشلرپ دشلرب هزلسد زنه

 ند هیمالسا رکاسع هدرا هب رام قرفنم نالوا دنع نوک چ وا هلهجو وب

 كنول هیسور هدلاح یني دلوا حورح ردق زوبشب و دیهش ردف زویجوا
 ردشلو عوقو یتافلت یلک

 هدفداوا لصاو هتد اهسرد یعزکا رادرس هعاق نالوا راد هژدعقو وشا
 ردشلوا تیلست *یداب زیملیخ هر دیم السا تلم

 هر ندر یک یکیداک هنهاکشپب دب نکس یکسنماق یاشرام هیسور لصاحا

 غاط نوعا كمروک شیارب هلبزوت یغاا هدیورش اش ینو اه یودرا
 كنهیم السا رکاسع هد ةن دتسدا كنا موس هنرزوا یکم ندنورط

 هنرزوا كناو یدلوا روبحم هکیلکچ ورک هنب رزوا یسهعفادم اب وق

 دون وص یعماقو هنلودهج هرزوا كعا قبضاو هرضاح یب نعش

 هبنشکب یعاوا كنهرخالایداج هقشب ندکدتا هیبت رکسع هقرف ررب

 هتساشنا هباط .دنهاکشنب قلوروق ناک هدنسوشراف كلو یشوق لک

 یمادرف بوئلوا تعفام یر هلبنآ هریو بوط هک هلکعا ترشابم
 هه راحت لوب ر هرکیادق دلو دقارب هباط لوا هلبا موه هیمالسا نارغ
 یدلاق ,دنایمالسا قرط هش هبراخنادیم . یدلشیریک

 مادقا ول هسور سەك نت را هعج یینکیانوا كن هرخالا یداج مدل

 یی هکر نوکر هلیساشدا هب اطرب هدنسهفرا ك هساط لوا كردا
naan 
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 یسهموظن E کیا هلیمان همانا وخ و هماننانزو ینا ود بت رھ
 ی بلا هدناوآوب تولوااع ٌهض رام یادم هدر £ رخاوا

 هدازیناش زدشلوا امن : راد مزاع هدنرو رح ناو یا ن کیش وا اب كردا

 /  هدنزرط ك ۵ نیس لغوا ن٣م روک ذم هد رات یمن ا و کرد
 ۳۱۲۰ یک ین ا رهو هال بولوا .تفرمم بحاضر
 ۱ ەك هددص هز نڪ هلل | ْیع یدا اورپ ی و

 ۱ بم ین علاقو 7
 ترضح تاذ قرهلوا ررعم هب داع دلم هنهیاع واهسور الا هجورپ

 هنب رزوا یسع وا نالعا ینچهروب تع زع هرفس جد كنيهانتف الخ

 هللا ترودک و ةشدنا هددیمالسا تلمو یدنک نامه ےظع هب همام راکفا

 یدل وا ثداح تیفک بب رغر, بک رم ندندحو صرح
 رک اسع هدانا ییبدل وا راحود هلاح بیرغرب هلبوا تن هیموع ر اکفا
 | كنالوالا یداج ندیمرکا رادرمس فرط رب اد هند ضظم هد نعش كل هیمالسا
 ۲ ۱ هر هیهالسا تلم هلی دورو تارب رح هعطفرب خ روم هلی رات یسنکیا یعرکب
 0 7 یدلک حارشلا ڪبا

 ۱ هردبا قوس لا لوق لوق ننادناموق هیسورالاب هجورب هک هلب وش
 ۱ هنهاکشبب نمش ید هلیسودرا لوب یک یکیدتبا هرصاحیهنراو ندفرطرب

 ندنساذح یکلتفح هحارتسا عقاو هدنراسد تئاح كرش نب رکسع ب واک

 ترص هجراو هنامروا ناک هدنهاکشب كلح نانلوا مع لوب یشوق

 نالوا طيح یرغوط هنسارو كنینس ندکلتف- روک ذمو هست هدنرزوا

 سا رم هدشاورد قلایفر برص هعلف دننام هدلبج نایم یوراص ةغاط

 شمرب و هفرط لوا نتوق یلک هلا رادتا هقمراقجراد وط هلیساشن | ماکعساو
 یطخ ردق هرلسب مم یتیدنلوب كناشاب ناک هدنسوراقوب كغاط لواو

 یدیا اش
 هلل وا هسخ و بولک بلاغ هدراهوا قیجا یر کسع اعم كولا ةیسور هک ولا

 ارفتمو یکجهیم«دیاارجا ییهروانم ییدن لا هرژوا برحنف هدزرب قاغاط

 یکچ هیمهشل هک ل | راولناععییاد ماطر هدنز هب راحتغاط قحهنلوا ارجا

 یدا راک رد

 ثابث رول هبسور كج دیا موته هنارلدو هناد رم هيعالسا رکاسع هيلع هات

 96 كرەيمەدا %



 ید هلند مود ی هدازقحراتات ندنهدلوافقاو هلانقو بل

 هی یونص رک و اظن اد كنهرماع دنا  وط رک هدکلر هلا ۱

 یراتهو تربغ میظع هدنژ هلسم یباظتناو ملت بوجو ا

 ہرکصت دک دا مح نودوقوا یب رسد یواض۔ یضاق امدقم یدیشاروک

 | ( نیل اعلا بر هلل دجلاو ) عقاو هدنرخا كنعوم "بروس هلا اد ابنات

 لاسر ع> ینوک یلاص جا درد نوا كنابعش هدک داک هنسهعرک تا

 هيلع هرباذجر ردشلبا تاب وثم راد مرعو تایح

 لبا مود ندنربعم یلویلک تكناشاب درج یج روس یتوکی خوا كاابعش
 ماره ید ینوک یھب نوا كءوقرم هام بوایدیشیا یکیدک- هتناج
 هنوپابه یودرا كد هک هلوبت اتسا ندرادکسا هللقلخ یسوبق لکم اشاب
 یدلراقیح هثسا هک اشایدواد هلا یالا هرزوا تیک

 دیحو نالوا شالوا نو لزع امدقع بواوا نوبامه باکر سنز قسا
 یدلک دن داعسرد هدلاوش لاوا قردن لوا .قالطاو وع هدانثاوب یدتفا

 غابد یسیضاق نواه یودرا قباس نانلوا ین هصلاعمالاب هجورب یک
 یدلرونک هتداعسرد هدلاوش طساوا هلا ومع ید یدنفا هداز

 | ندهب رورضرومایساشذ || ددح بولوا قرن یلاع سا دنس دقو اشاب رادلع

 زو نکس کب فشکلایدل ےل رلتفرعم نارام" هو نیسدنهم ىم هتل دنا وب

 كەر هلکعا نیت یکج هل هنلوااشدا هلفراصم هدنرلهدار هسک كب يا

 بص ییا 3 یداوا نیس ندنوامه ن ناود ناکحاوخ یارک یا

 E ندنفرط یدنفا خار نیم رس هدنرورح زوردنچ بو# وا

 ۱ قرلوا عیار دناخ رطات ندروب ر نالوا قیش اچ زا ردو عیطام هات ی

 هلعاک دسر یدیشهلوا ساسا عض و هدرا دوعسم تۆو ناناوا جارعسا

 زازاب یجدرد كنها ید قرلو مانح تاشو رقم و یس هشاندلوا

 یدنلوا لعن هدرانحم تد ویوک

 | راموط یطهددع اید رخاوا كب لضاف رومشم رعاش ندرهداژرع رهاط
 ردشلبا تایح

 یدیشملوا هیر بلا هن و امه نور دلا هدیناخ درج رود هيلا یوم یاوتع

 تدمر بوللواعارج هلبتیلوت سودرندن وامه یارسهدنناخ ملسرود هډعب
 راس ۶۱ تل>رهبابعراد هداروا هلا لق هشاطکشف هدعب وتم اقا هد ویا :



 یک ۳ یا لرد راذک ندن رلرمعم یویلک و لویناتسا هد اس هام

 A اطع قا مالسالا ج نالوا معمایفنم هس هم ے9 یان ۵

 ۰ | یدنک كنادعا یک یبدتشپا نموه یرظوط هراناقلاب روا فیس ور
 یلوطانا یسافتم ندنک,دلبا اعدتسا یتسافنم لیدبت هلل ندنب رفت هنسافنم
 0 ردشملق لی وح هراصخلز وک نالوا لو را هدنفرط

 جاس هلبا اننواعد نوک ی ج درد كبجر هرزوا قلوا نویامهرفس ةمذقم
 | بصن یافمناف غوت هب لام بای هحاسو یهاش خون هنوبامه یارس
 rE ردشعلوا

 ندو امه یودرا ناذیتسا البیدنفا هداز عاید یسضاق نوبامه یودرا

 لاو عفر یسهینر قهلوا دراو هلوبناتسا ینوک یج درد كبجر بوق
 یدنفا لس هداز قم هنب ریو یدنلوا الجاو ی هلاک یسودنکو

 یدلرویب نییعتو بصن یسضاق نوامه یودرا یلوطانا یاباب
 ۱ ون و كن هنامزاشاب لیلخ ن اوا بص ییاتمک اف نی ترادص دکدفا

 || نوا كيحر هلغلاق رجامندنسهب وساو لح كنالئشم یک, دنک هدیا ثادحا

 یامظعهش ر هل. :الرع هرزواقاوا معم هدتس ها هد دیک il زا ینوک ی

 هر ؛رازو یالاو ةر یدنفا ا لا نیما هنا ص ا ر

 یدلوا یاع ردص ماتم اق

 زوردنح ری قسا ماقما نالوا میم | دعاعتم هدنن وک یصافو

 شاعم شورغ كم هب رهشنالوا لحم ندنا هلرسل وا شلبا 0 مده

 نالوا ف فورعم ورد یدثفا یب ورد هحاوح ن لوا كناش

 یدلوا اهن راد مرام یدنفا چا ےس

 عماج هیاولس اعاد بولوا برشم خوش تیا یدنفا یب ورضم وشا
e or r aقوص  r28  

 نکیا هدیکنزوا معانا مب هدسرد یانثا اضعب ندنغیدلوا ش ابا ود

 هسر ده هل سس قلوا روسحو و ىدا هدم ر را ےہ اک

 ندنغیدل وا شعشکو د هلیئارف قللوف نوکر هدناوآ یییدل وا نیشن

 " یدیشلو ترهث هلربعا یب ورضم

 2 لاوحا 7

  Eیرکس لوو رد د جر ودر هلا تک |
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 هرزوا قعوقوا هددجاسمو عماوجو رادصا یلاعرا ابا طخ هنیلسم
 یدنلق نالعاو رشف هلا جارخا یرلتروص ددعتم

 یلغوا كن اشاب هاربا قسا جال ارا نالوا یسلاو مورضرا امدقمو

 بصا یجنروس هرزوا كعا قوس ینیرکسع یل اوح لوا اش اب دیج
 ن دنرلفرط سوسرطو لدا یخد اش اب دجا یللبا جا یک یی دئوا
 یدنلوا بصف یجنروس نوګا یسورب

 زا سع نا و هدنراوج كرکو نالوا یس هراد لخاد درک هد از راجو

 ن, دلالالج یلغوا نانلوب یسللاو ساویسو كار ندن رار یلئاقو
 ن دن راهقرا هلا ق قوس 4 وراداو حار >۱ قد هوا س رمادا ةعیلط ی اشاب

 ندنش ا ید كمالسا لها نالوا دوحوم هدهار یانثاید یسودنک

 عج هرزوا یتمالوا صفا ندکبب شعلا لص الا بوروس نسور فو

 كسودتک قردل روب روم أم هن ونامه یودرا هل رکسع یج هل  هدبا

ITلغوا ناک رف یداردوک هتفرظ  

 رومأم هنوبامه یودرا تالذګ هرزوا كلک هلرکسع ردق كب قرق ید

 یدلوا
 هن واه یودرا دحدعماشاب ر ورخ ر زو قرصم یا هحوق

 هلرکسع هدر تد لا ی ی رکی كنالوالا یداجج نولوا رومأم
 بصذ هدنسارع اشاب دواد هلا روبع هنفرط لوپناتساو دورو هرادکسا
 رهش فرط هکصذدک دشا ناقالم هلیاشاب مافمعاه یدیشعا مارامایخ

 ید اکیا سم هراوو یدلروم ناسحا تالعار هنسودنک ند راب

 یداردوک هفرطاوا نامهو یدلرب دیک تعلخ هلناوئع

 ميهاریا ندناربم بم یاد کک كناشاب ورسخ هبلاراشم هدنرو مع زوردنج

 نالوادراو هتداعسرد هداناوب و یدلک هلرکسع هد زک كبجوا یداشاب

 دنفرط هنراو نابه كر هل رب و هثتبعم كلا یدیرات راوس نیاویسرفن كيت
 قردلوا هدنتلا قارببنوا هرزوا كاردنوک هیهراو هو یدادناقوس
 یدل زا میلعاد ۳

 زویشپ كيب نالی زاد قرلوا والکوک هللالیسق ند هبلط نیشن هسردمو
 یدل ردنوک هن واه یودرا یخدرفن

 ییاعصا برضو برح ها ناتلوب هدنراف رطلوطاناو یبا مورهداشنالوا

 هک مسات 6 ۲۸



 یوو سا نودامه

 یدناوا

 f ۳ وعد ا نهیمالسا لف اموع نودامش طح ن اثاوا رکذ

 ۱ بولوا نیبم ني رافجهرویب رفس منع تاذلاب كن رائرمضح نیاسلا ذفیاخو

 رووا دارا هلیر ( ۱۳ ) هدرز یتروص
 ۱ ۱ عاج كلب رل رشیح هار ۽ تاط ی وڈ م مو

 مالسا سی اسا Et و الع راکو اشا او
 | ادتنا بوقلاق هعاا نوایه باکر باک دز «دلاع یراقدلوا رضاح

 | ییونککم هججوت كنيكسنماق لاج ه دمو ین ار رحت كمرکا رادرم
 | یم هدراب عاضوا كن ول هیسور هدکدتا تارو ه دنس ههحاوم هلج

 | یتیدلوا دوعفم تموانع بایسا ةدهسيدلک نارك تیافب هسلجم راضح
 ا رم ر قرفتسو ركضت بيج رس یسهلج ككراضح هلیس دعل اطع
 ۳ ۳ هسک ره یک ینیدنوفوا نومه طخ نالوا رک ذ هدلاح یرلفدلوا

 هدتلودو نيد روغاو . یدلک هشورخو شوج هیمالسا راکفا كرديا

 یدلرو رارف هرزوا قع ابط ردق ه هجرد كوص

 ةف رطره كن هسورحم كلام یرارق كن اریک یار وش وبشا یسادرف
 یاول ټک هیمالسا تلم اموع قردلوا نالعا هلبا هغ رش یماوا

 یدلروس توعد هئداعس

 كنابطخو باون ندراهدلب ندیا ابا ندکمر دنوک رکسع هیارغو داهجو
 یدلریدلی هفرط ره یندلوا تنابد مزال یرلمات

 ندنشدلوا كحمدا رفس مرع تاذلاب یراتضح یتا دو ناطاسو

 اشاب دواد نایهو .یدلشاب ۲ هرس تل ود ناکرا اموع

 كنارمس هنرداو بیت رو نیبعت هلعو ر امم نوجما یری كنب ارس
 یدنلوا بصن ییبما 8 . نوصا یربمت

 تاودا راحو یائصاو قال رضا هرفس ثردق ب عصا هاو

 یرب هسلا راو نیفک کیا هدهناخرو یماغاص ول اهب هتاف یه رفس

 حجو هناطب اضو ماکح یواح یتاهیبأ یک قلاق یرکبد بو دیک

 4 دیس و

 را ناو 1 یی نالعا هب هب هج تب



۳ 

 بو

 ف ن يدنرفاج یی یک ا الت مدآ " رس لویدو

Dt:ییدریو كد هلکع | زا دیگ وا تویلک  eبویجا  

 اا ریدلبا بوت بد هادمروتک.هلبا دم و دیق ۹ نوصن

 یدلوا هجن الاح یدنی یخد هفرطرب هللا زور هباق یلک بوریدب و ایشیا

 ۱ ردلکد مولعم
 ۱ ملک هددض هن زب یدلوا ماع هدارو یبالک كنم دئفا قاف

 ید شالق مان شاب قیچآ رک ذلافااس یکینطصم یلااد كيب وہ هتشيا

 ندنا سانو . ي دلوا ریسا هن دب راول هیسور ح ورشه ةچورپ , .یدیا
 هب اقج نالوا دقتعم هثنالو كاسودنک کلان یراسا كلا . یدلتروف

 روهشم هدابز لا هدکلروا كنج تقولوا یک اشاب باب اما یدرونوفوط

 الابهجورپ كنسهقرف اشا لیلخ یلهاشوفو یسلوا ربسا كرب زور, نالوا
 ابقاعتم هدلاحیییدلوا هشهدناو هشدخ" ثعاب هنهلج یسلعاط هب راحالب

 یسج هخرچ نوبامهیودرا هللا الینعا نسهبصق .دارغز اره رول هسور
 یدنلا یرثا تشهد ربخ یراکدتبا رسا ید ییاشاب یرورمم
 هراځ نالوا: هلا وا هیضور كنياغوا قیلپ نالوا یللسنم هزتسلس هحتدقءو
 هلا هریو ید كنس هملف هراس هدناوا وب هصداضتفا یسهلوافهو

 یدنلوا عاما یییدنلوا میلسن هب ول هیسور
 بوتکمر ترس هعرکا راد رس ندنفرط یکشاق لازمج هد هرمصوب هنشیا

 تقفاوم هبهلاصم هرزوا یدارح كنتلود هیسور هک هوش بولبزا
 تباغ والو مرايا ملص دمع هداروا بوراو هبهناتسا راوج هسبا زاملوا

 یدیشلزا زوم هنارورغم
 شلردنوک هنوبابه باکر ندیمرکا رادرمسفرط لاحرد بوتکموب
 هليا لوصو هتدامسرد . یت وک یجم رکی كنالوالا یداج ن دنغیدلوا
 یرلتضح یتا ناخ دوج ناطلس .دقدنلوا ضرع ةنویام ر وضح
 قاراو"كمردلیب .هعالسا لها هجا نلاخوب قزلوا رب ام هداعلا قوف
 ساح هدد رس حاج اف تودد ی داک مزال قلا هنس هراح هام

 ط> ۳ هرزوا قعرقوا هدارواو یدتبا یمآ ینو داو



 4و

 شب ورد ردق نوا ا یار ر دیس هنس E یکی زویکیا کا

 ودرا هب ودنک بوتاچ هود لاجرو مظعاردص بواک هللا ردب رد هنمان
 بور_دپاتانییعت ندیلاع ردص حیطءو ندانیما لو هب رهش ندنسهنب نخ
 هبهناتسا ودرا هرکص بولا لام ولتیلکیق ندرلنوب بوروئوا ردق هام یتلا
 یودرا تامزاوا ی یدنفا ك دم هداز ك یی هدق دل وا كجدیک

 كءردئوک ندارو ههناتساو كمردشارب هدهنردا هروک هنساضتفا كنویابه

 ه هناتسا هللا كد روک ذم شی ورد هدنراکدلبا فیقو هدنا هلش روم أم
 مدنا ء دکیالس , هل ر ومأم ریقفو «دانئاوا شلاق ه دنا كر هبد مرولک
 كن دئفا كب د هدنسار وص یارس بویم هلوت هدهنردا ین ودرا هدعدوع

 هکنیک هبهناتسا یدنفا ناولس هربمق هيلا یوم رم مدراو هتراب ز هنس هح

 دو ههم نکیا هدب و رز مدلی هتقفاومهدنب هلک عد رلمدیک ریه هل
 یزوب رداغا نطصء یللاد كبي هک مدروک ىدلک هبلحم نداا حالص

 بوقاب اکب هدموقرص شمردیوا یکم جم ناسا شمرفا یلافص شم“ روب
 كيدو یدلیا عضو هنموفلحیلا هدنماقم همرب و هتشررس ناما یدلیب
 ید وا قلا كنافطصم بوغلاق ندنرب هلا رافوو تمظع ردفوا یدنفا
 كل دیشعد زردیک هب هناتسار هک یدید هرئکصندیه زار . یدلروف یحدوا

 ندلاحر هد رککرد تیک 4 هناتسا یدنروک تحابس هئفرط ماش هر نکل

 هل وب نالف رواوا هل وش نالف كاهن مطب لدا زاب قسع هب رلف نالف نال

 یټ رحوش مهراو حد ن یدنیک یدقلاق یدناص تمارک زار وید ردیک
 رکم مدراو هنس هي نالوا هدبب رق لح كموق رم وید, مهروک هطزوکرب
 هب ه بش ندمعروط كربعفو ندنناراشا نالوا رفق كف رح یدنفا كردم

 دنسهوخ كف رح رفف شا نییمت مدآ ندمهقرآ هصذخ بوراو
 اب د مدد ردلاح هنو قدروتوا یدب وا ىلا م: وا تبوەلاق هدمتادراو

 ییرللام رادقم هن بودادلا هنوک هل یرمصع رابکو  یدید یغازوط
 ۰ یدید مکجمدیا رارف ماشخاوب مدلوا ناربح ی دلیوس یفیدلآ
 كجهر و هتشررس ردفوج رولب ینب «دلحموا ممردک هب هناتسا ارب ز

 نکردیک همهی> بوقلاق هرکصذندک دید ر واوا لکشم ل اح مسرولوا
 رداح ینیهیضدو یدروئوک ههبلا یوم اربج بولا نب ییدا كکي دج

 میل قیدصت هدنن  یدالبا لقا یتشدلوا لصن هللا بس ندنسهدرپ

 یر



 بف یودف هنسوو 0 ات یدنفا مش هن :N مر 0

 ا افلا قیحآ یان هدراق وة وص در داش هوب الاو رد 1

 یدرارید ییرزنن لیزر ۲ لب ر قالبحریج هلا تسود رب

 تافثلاو مارک ا رهظم بوشوروک ید هلا رضع مالسالا بش كردیک
 بو دیک هنویامه یودرا هرکصندق دالفس زر رر یراکو لاجر قربلوا
 نلغوا یباح قردلآر هاو هلوک نداربکو ارزو حب و قرهناص رلتمارک
 ماطر یشنلوب هدلوف لوا كلا هتشيا .یدیشغیک رد دنفوم یرازاب
 یدروب هئلوا دع توق كوت ر وشراق هن ولدبسور هدندنع كنامج

 بوئلوب هدنمکح لوق هرف :هلرکص كيب جوا یکیا هدازوا فسا اشاب اب
 هدشفارطا كنسهبصق یزازا یلغوا یباحو یتیدلوا حانعا هداننا وب

 4۱ هّیلک "هوف ولهیسور هدلاح ینبهلوا یباکهسا هنشب ندقدنخر

 موجه ةنغب یتوک یھب نوا كنالوالا یداجج كرد رو رع ندءوسرخ
 هد هوا شهالابح بوشااخ لد هیکل وا سشح رطیع نال وا دوجوم كم دا

 رلهوعه ولتدشن هدنلود | داب اداب هحره بویگاب هنالاق  هنشود راولهتسور

 الیثسا ییهبصق روک ذع لرد و حورحو فلت ردف كيب نواو ردنا

 ادب بسا یشورف تاعارک بش موق رمو یاشاپ لعاب بابو
 یودرا هدنسدنس چوا یمرکب زویکنا كرم هدنسهعوجم یدنفا قئاف ناچ

 هباک تولوا جردن هب رغ هراکحرب شاک هعوقو نکیا هد هنردا نونا هه
 یک یتیدلوا ررح هدهروک ذم دعومم ندنشدلوا سام هماعهوت هروک ذم

 زولوا هوالعو جرد هارو اهنرابعو

 یس هل اکنچ دنه یسوحترب الدم ر ولیپاق هلتاف هتروض اخ هناتسآ مزپ
 یب روطو یب ز وس بوباب ٽئيه هب وچار یرب ڻ دنراشالف ېچ دوجاب
 مردپ ر دا هتف رف یزهئسک ندالفع لقعا یغا هرکضندقد رد وا

 تاخر راک هلبحو نداهةس رل رارد طض ء لللاد ك ندنعاہتا كموره

 جات كب زوار هئشاب هلبا كر : یتاراکتمدخ هرکصاد"افو كرد یدناراو

 ناخ نادات برگ رک تاغا هلب وب هنسیکیا رب یدیا شوک
 نداا حالصەب ودنک م رکا درو ع نامز تب رف هب هنسنوا یدلوا

 یل د]وا ناشف روح هدنشار وک هنردا نوم یودرا e قد
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 | ۳ PE هک هتضرط قار هنراوو هق رفرپ كلکی شد نوا
 یا ناو هدف .هليسودرا لوب ید یسودنک بودیارمب سا و قوس

 0 ید روپ هنب رزوا نولام* ۱
 1 وف اشاب لیلخ یل هخناشوف نانلوب هدنسهظفاح قاب هداناوب |

 || هلاتدالحو تعاجش مدننب هب رکس قونص بولوا ندنساسٌور یسایقشا

 || رهام هدب رح نف تايلعو هدکلیدت جو رداهب وریلد حاولا قو رهنشم
 || هی ولهسور هدلوفوا نم هنغیدلوا مر کیف یلک هدننیع هلغلوا تاذرب

 قفص یموسه هفرط لوا كلوا هیسور نکیا ف یسلعب هئاوا هلاقم اب وق

 هيلا راشم هرژوا ییدلوا تداع هبه رکسع فّاوط ورېندنفو و كچی دبا
 رادتنا هنسافوغ تائدیعت ناصقتو هفولع ارمم ید رکسع ی,دننیعء ۱

 قرلاق اهو كت اشاب لیلح هلل رلعا زارف هپ را الب هدنروهط ندو

 یهراو وک اا یب راول هیسور ندنکیدنبا تعجر هنویامه یودرا
 ۱ لا هرم
 | شاب قیجآو اشاپ لیعاعما هللا اشابابب روهشع یخد «دنرازاب یلغوا یباح

 رو گندم درب هب ول هیسور هلو مش ییلکرا نالوا فور وید
 یدبا روثلوا دیما ود

 | یسهب رح مداقو نولوا هبلغ لنا هد زافهو بورح هجو اشاب اب او ز
 ندنساک را یوطاتا لصالاق ید شان قیحا ی دیشلوا ناتسادهد رالبد

 یصاق نکیا فورعء ود مامارواک قرەلوا يل دب كنەلط ضب بواوا
 تحابس هدنفرط ناتسب رع تدمو و تب وییغو رارف هدنروهط اشاب

 شالقر شفتاظ ی یناوثع قلم نواک هلا هر . رڪ تفایق رکن دک دما

 ]| موق رم حش ندنغیدلوا شلک هلادلا ههلوقع و یسلاها لوپناتسا هد هسا

 ظعو اضعب و دوعف هدنزهلشف یرص" ندمر و دورو هیداعسرد هجیدقا
 دامو شک ندنفرط نطاب هکاب وک هللا دوعص هرایسرک نوګا تحهصنو

 هننایغطو هملع كلاددا ارال رک شمرونک هدنجما کک یرصن

 هد هسا يکلزرمسامر هندعدق كفا كنسهفاط یرکسع هحرک بیس

 هارززوسوللو زنب رولوا شراره هلقابالوف لک دمزال ید مادفاقوچ زدفوا
 ماوه ی ۲ ی)هجوق یفانصاو یراکسا* هل .ندکیدلی لافغا و
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 تا ال E هندوبف د انا هلا را رها هنفرط لوبناتسا دسر 07
 ۱ ردشهلوا مادعا بولیغوب هدروخآ

 ءدشاس رود هدعب و یرببدنو یار بحاص كنس هتف دارفلب هدفسا رود
 سی كن ربهتسوا مدرکس هددوظع ةمولعم ةف نالک هعوقو هدتدامسرد

 یساغارافا ارخوبولوا نایشاتکب نامدود"یلوتسم هلببسح قوا یریدمو
 ندنوبامهیوورا هحدقا انا لیلخ نالوا یسهدرکر مس را دیک درس هلناوئع
 هثیهذ یزاهطروا كج هل ردنوک هنونامش یودرا هدانئاوب لر هلک هئداعسرد

 هجور توو یراقجهقیچ هلوپ هدب ونال طاح راهطروا . یدنا هدکما
 هرزوا لا یمافتنا كنايمشا یرلقدلوا شا لتقف كنسالاها .رادکسا الا

 هناففنم كنسلاها رادکصا هد هسا رلیدتا تیعج هرزوا قعصاب ی ات

 هرکصنوک رب هله رایدمهد.ا تراسج هغهراو هنن رارزوا بوروک یب راتک ر ح
 یالا بولآ ی رلهطرواوب انا لیلخ یتوک یجترکسنوا رخ الا عب ر نەی

 بودنا اشاع ن رلبالا ید هاهاش تاذ هدقدقیح هتسارحص اشا دواد هللا

 لد هلاطباض راسو هسک چوا هئساما ودراو هسک شب هنساغا رااغا

 یدلیا ناسحاراشیشخ مهبن ارم
 بولواهدلاحوب تقولوا راب رهکب نالوا یرکسع بت مكث هیلعتاود هتشیا
 وشزاه هن رار واط مظننم كنول هیسور هلارکسع نایلوا هدننلاطابضتا هل و

 کسع مظننمو بت ی هقشب كلود هک هراجهن یدزامهلوا لباق قءهروط
 ید,اروبح هفعاللوق یزلنا هنی ندنغیدلوا
 زوطاس یعاخ نالوا هلماح قلبا قتلا ه راج هیچ زرپ هدنئادیمافو هدانا لوا
 كلذک ید هب راج هيجزرب رگید هدنراوج ها وط ېک کیدا مادعا هلا
 تربع هراس قرهثوا مادعا هلا بلص ید یسکیا هلکهردلوا نقاط

 هلاوحا كنوبامه یودراّزب یدع مهلک یدارسوک

 ۱ + نویامه یودرا عباقو #
 قواو هثماع هتسوت نوسلوا هسرواوا لصاره قلود هیس ور الا ه>ور

 ندنفیدلوا شرب و رارق هرزوا كا رابجا دم یییلعناود هدنروص

 دن رزوا یرازاب یلغوا یباحو اهارکسع رادقم ر نوجا یسیصاح
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 ۱ ناجا قلوه ىلاوا موکحو بولغم نوه و یابتشا یسهلوقم

 | رازابو قوس لها راسو راجو یفانصاو یدازوا لاقو لیق كرهد ( راو

 ۱ هب یلاع باب مفغ جد ندنرلما كردبا رادشا هب هړاځو هرواشم هل رکیدکی

 ۱ یسهفناط یرعکب رو هنلوا ار حا نحاصف وارد رب نوکر ه ) بولک

 | باوجالو لاّوسالپ یراهلوقموا دعباهقالاو رانوسابا هس رو طبض یی رايش

 | شاوب شاوبو رایدلیا ریعضلافام نابپ وید ( زرابالنق هلا لا نامه
 ۱ رایدالشاپ هفع وق هناخهجو همسا هنب رلنرخو ناکد
 | یشابنابکس اما دم یجاح هی رپ هلا لرع اغا رع یشابنابکس هم ززوا كنا

 ۱ هراسو هب یشابنایکس ر اد هنس هب رو داب بابو :یدنلوا تصن

 3 لوعاتسا یرلماما هلع قهرا رداص یلاع نامرف هعطقرپ باطخ

 | :دربز یروص یدنوقوا هدنس ههجاوم هلج هلا بلج هنن راهمکحم هلل

 ۱ رووا دارا هلیئر ( ۱۲ )

 | هشیدناو هشدخ بحوم هولقاموا ینایلغ هلهجو وب كتهمام راکفا
 | كرد عاقجا هدئسوق انا هل رالوا روم هاضراو بیطت ی هام قرهلوا
 | یسهبقت بود لتقو دغا نی رفا دنچ ندقلط ابفشا نوک لوا نامه
 | رلیدشاراشخا یافتخا هددشوکر رب ییکو رارف هنفرط یراتالو ییک ید

 توأقش رفن ترد هرکص زور دنچ نکیشُملآ یوا زارب كنواقش هلئروصوب
 شورغ كب بولک هظفاح یحاج یرجتسم كماج كوب هدرادکسا هشبب
 یکنود یه یقوب دج تما ایا ظفاح هدنرکدتا هفاخاو دی دهن اد

 اب وص لاها ندیا اسا هلکځا ادن وید ردکعد هنوب یدنوقوا نامرف نوک |
 رایدتا لثق یتسیکیا ندموف رح یایقشا بو درکس هلا را همزاقو هطااب و |

 | هصبطوكنفن بوربک هناتسب زب هدارواو رارف هتتم یرازاب تا یسکیارکید
 مادعابوروا هللاكافت هداروا یلاها نی رپ هدنراکدتبا رادشا هن هعفادم هلیا |

 ل رلونقم ءرکص ندک دنا عاسن هتغللوف رادکسا هللا ذخا ایح یني رکیدو
 هراس هلا لقن هادیم هلکسا ردا مهشنو رزقك توقاط با هتیرافانا

 هن رص یکسال جد مور ق نالدتوط ایح رایدرتسوک تربع

 .دنکوا قللوف وارو مولان یاو تایح تو یشان ندرهمدصو



BES ۱۸۱ لرع قوت مه چوا كالا میر قلو ۱ یهاشداب  

 قرهئلوا مادعا ید یکنچ هموق رمو الجا هبهسورپ یسهجوژو هیچ |
 ترازو هر اغا لیلخ یساغا یرڪکب قسا نالوا مم هددیمگنزا ادعاقتم |

 طخ نالوا رداص اباطخ هنسودنک یدلوا یلاع ردص ماقماق هلا |

al |روئلوا داریا هلئراشا ( ۱۱ ) هدرب ز یتروص  
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 یو
 دیس تست س س

 هدارو اكره روک ا نارا غامدلا لنخحم اشاب ناقع هرکص تدمرب
 ردشلطا تافو

 لاج جاقر هدننع» یرازاب قلاب هدلوبناتسا ینوک یجترب نوا كالوالا میبد

 هدن رلق دلو كج هروتک هنب را هطوا ارهقو اربچ بوتوط ینوئاخ ضرعلهارب

 هلا تعالمو اجر ردنا رثا هفانصا نانلوب هدفارطا یدان رف كلوناخ

 ةحالس رالاج هثب رزوا یرلیا مابق هغملآ ندنرللا ینوتاخ اربج بولک
 هلغلوا ابو مضثم هرلثا ید ایقشا رف چاقرپ ندنراسنعمه بونارواط
 “اردنا عج سان لالا بشود ا ود یځوب نالسم ید ندفرطورپ

 یراکدشیا موج هنب رارزوا ؛لرایقشلوا هللا اپ وصو ساطو یی رص كيك
 راشعا زارف بویمهزوط قثرآ یک

 ققاخ یسوشراح مصم صوصا| ىلع فانصاو راجت یهدیلاوح لوا نجا

 ینالخ كف رمش حرش یرا هل وقم لاج غاطرب ردکعد هنو ) بوتالقالا |
 تئایخو تلازر انلع هلشحاوف قراوا فان ةنساضر كنيم ناطاسو

 یراکدت ا تقلا هب یهاوو صاواوتنایخو ض رعآ هنسایشاو لاوما كملخو

 تعان هشورغ جوا کا هدک وب یراق دردلاق هب:راب رک اهدتسو بویمب

 نوصم هب وسلاییع هدیهانفالخ ةءاس كتمد لهاو مالسا لها هدب ويعا

 كسکرههلا ضرعت هنلایعو دالواو سفن نالوا مزال ارن یرالوا نیماو

 ند موب لک هدنکوا زرع را زوکو لاعاپ ییضرع نالوا یساهب یناق
 ارهفواریح ییناشو نا وس ضرع لها تكيهاشداب یااع رور ع راشادنرو

 یسماشاب هرکص ندک د نیک یضرع كنشک رارون دبا لاخدا هزل هطواو هرلناخ
 نواواییاعصا دو الع یلکو ییرج هل:هجررب یورک كن هناتسا ناکس مزال هن

 لاج سا هلوعموا نالوا هدنماعم یراراکنمدخ ولترچا 4 ۳

{N ¥لک عسا  



 س

> 
 ام تم مس تیم سد

 ۳۳ ی دا

 فا بالر ف یفرطیرط ندیلوطانا نوعا نوامه یودراو

 راده ندتغاص» قرشراصح هرقیخد نوعا یسهظفاخحم هپانآ هدهرص

 ۱ ۳ یدل زا رکشع هناشک

 | رتسوک هدنیاب كناذارا یرصکی هدنقو ولرطخو وا هتاغرب هلبوبهتشیا
 1 ٠ ت رفنو تربح بجوم هنلودو ند ناشکدریغ اعا تاک رح یرلکد
 ی دا هدعل وا

 هلی ربع همرپود رم نکا یيهسب رکی یر ندراب هک : هدهطاع هلج زا

 یاو هلکعالنف شرب ندرلیهسدیمرکب بواوا ندهطروا ی رب 9

 ود مظعرب یتوک یجشب یرک: لرفصهام هدننب یرلشا داود كن هطروا

 یرلثادلوب نیفرط جوف حوف ید ندنفرط لوبن اتساو كردبا ثدح
 نواو ندن رالراو وص نیفرطو یدو اغوغ كر دیک هدادما

 رلیدلوا ردیا فالنا یرکیدکی هجویب قربا راسبرتمو رارس ندنرالاوچ
 یدلوب دادتما اغوغ نوک يکدا نو هش القا ناطداضو

 هطروا وبشاو ثداح مظعر سدد هعلقلا ع ییالوط ن ندنوبو
 را هشوکب هشوک و هغ روهط همفانم ید هدرلفرط یا ینرغ

 یدلوا ثعا هنعوقو

#۴ . 

 هک

 یاب نابکس قیسا هش رب هلبالزع ادع ید یشاب نایکس ثالدیلع ءا

 هرات تاغا ضرعلها بوبلوا خراف ندکلرسبدا یلذارا یرصکی نکل
 رابدلوا ردا تآرح هرلفلانف زاعلوا لمحم یک كنا ضمن
 یییدلوا هدکعا كن رع یرارشا نوا تدوع هنماعم یجدائادج لد

 عید لئاوا یعوطقم سس هلبامادعا هدارواو ید هیاستفم هل الکا

 ردشاک هند اهسرد هدلو الا

 هلبا یراق یکنچرب یسهجوز كناشاب ناجع ماعم ا هدنفو یلرطخرب هلیوا
 یراکنها *هلفلغ هلباهراقنو زاس هدنرح یناعباب یرهمک یرهلوا هروکء
 ی ولخء كنس هحوژ هسلا امار ماتم اف بواوا روط دیشدا ندو ارطا

 یتپدلوا لوذشع هلی دارا راسو ماهسا ه«یکنحلوا هلتهج یغدلوا

 € مولع و۶



 وب هوداو بببط ردفیموژ هدودرار

 و
 نکا رد اصمت ل او اءقاو قماعا

 هد راودرا هوتا ود تق واوا
 كرلناو یدبا قوجا رانا ولم وب

 هودرا لوا ندیشره یدرا قوا توو كجا نهذ قرص هنلاکا

 عاونا ندنغیدلوا لاعاب یسلاد هوط هکو لاح بواک مزال كهردشن هربخذ

 زک دهر هنب رلیک راجو یدروئلوا لقن هربشذ ندرارب قازوا هلبا تفشم

 ید رونلوڊ هرزوا تردن هرحذ ید هدلوسناتسا ندنشدلوا ولامق

 یادغب هش ورغ رشد ی“ هلی ره نوا لوس اا هدانا لوا ی

 یط ولخم لیک ره كر هلبدبا طلخو ازشا هبرآ هشورغ قجوب رجواو

 عزوب A هراب س شورغ ترد هرانورف 8 رواک هعل ررر س ورغ شب

 كس شب ىلا یربم هدست نالوا نرابع ند هلی كيب قرد قردنلوا

 یدور «رجک بولوا هداز ماحدزا هدنرلکوا كرانورف هددسیا یدلرو رارق

للا alg سلا هدنزارضءد رلن ورفو ییددلوا راه هلا ككا
 ردق همش رد 

 ت ودیک هرلنورف یرلیضعب ندو اط سقف اصتاو یدل راقبح کک

 هلیس اهب تاق یکیا قر ہلا كکا هدابز ندنموز هنن زودنک هلقلا روز ||

 كعا مهرد للا تباهن هلرلتهح یراذد الشاب هخفاص هنهورک ہرے

 ككا هدرانورُف هرزوا كناو یدلرو را و هرزوا قاناص هبهراب رب ۱

 یدل وا رونا وب
 هدزوا كم روتک هرمخذ نذئر هلکسا كب هحاوخو عرق هدانئا لواو

 یحدرلنا هد هسیا یدلرب و تصخر هن رایک یراجت كنرف ردفقرق زونوا

 هع وتم ءایشا ضب یک هب رح تا ٥€ هلس هناهب كم روتک هربحذ

 رایدنلوا مه ندکک بودک هک د مرق قثرایبم ةنرلقدلوا ردنا لعت

 بیج هدینرت ره هرلنر وتک هرخذ هلوبن اتسا ًارحصو اب ندرلفرط راسو

 هنس هرادا رها كاوبناتسا هلیساطعا هلآ دسک یشیللا زود ندنوب امه

 یدلر وس ماعها

 هدلاح ییبداوا هدفعس ارغوا هلنا تالکشعو لئاوغ والئمود هیلو د

 دنقوس رکسعو نام#*و هربخذ هرادحرس ردي بوم رونک روتف الصآ

 نت ود رکس یر وط هل د> مس هيم السا کاو ردا رادتوا لذب
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 شوا اهنا ىنجهقيچ ندلا كنيلاوح لوا یر هلوا سوب ام قلخ
 رو

 تور وقو نیتفرف دعطق ترد هلباقابق کیا هفرط لوا نمم هشدلوا

 ۱ هلیدوک شیارپ هل هسادیک و یکجدیم هلیدیک هلبایکردقوا ههر ول نح
 ندنف رط هبرع یایحا ینیداوا ناول قحهثرا هدر ارواو یحدبم

 قوا تنواعم ارګ هبلاوحلوا هلکتا برقتراهب یسومو هلغفلوا ناب
 یدلک مزال قعلوا قیلعت دز کیخ هک د هرق كن و ایه یاعود یصوصخ

 زرو دنا راسخ هلالاتبب هلبالکا هجحار بولا شاعمنامه رلتادو ق ) و

 امدقهو رارویلک بودیک ردق ه هتراوو هرفلک نامه یخدرا هبح هک دو

 توئاکا هدنناعا نوش هدیعل دعرح هرک د هرو هداط نوامش یاغود

 هدراهب لوا وبشا یلاعتهللا اشذا نکل یدمهروک شنار بوقیجو یدلاق
 ییساکت هلا راذکو ی ینرطره كهايس رع هدقدل وا حاحا اعود

 یههسشب یرفیوبشا وید (ردقج هنلوا بیئرت یرلازرج كراندبا روهظ
 ندیلاع باب اباطخ هننیما هناسرت هدنقایس ربذعت ییهیرح یامما هدئلئاوا

 :یدلزا یدلروب

اح یند دلوا ش۶اح تواک راز راک ماناو شعا برت راهب مو
 هدل

 تن ندئاو ادم هس ارب ییکح یدنکو یرح» با كمرکا رادرس

 ربخیب ندبط لع هسا تاذنالوا یسشاب ےکح ودرا بولوا فثاخو

 هنکودا شفلوا نییعت ندفرط یشابمکح هرزواقاراق درح قردلوا
 یلط 4 وداو بابط یب هند دلو همزال "هبودا هدنو ام یود راو

 باکر هدرفص رغ هعاق نالب ردلوک ندیمرکا رادرس فرط هدنءط

 یدلردنوک بیبطیکیا هلبا هب ودا نالبنتسیا لاحرد قجلوا دراو هواه

 یرکیدو رهام بابط مان اولا نیطذطسو نالواشعا بط اع لصح

 یوجب نالوا رهابو لسم یتراهم هدبط لع بولوا ندنسهقناط حرفا

 تدوع هند اعسرد قر هلا: هرفو یاناطع یخد یسکیا هلکلک مان ورب

 زلب دا 1
 حس سس سس دیو جم سس

 م کک س سس

 # :دود راز #



 تم
 ترابع ندنشوق هود حوا هلبا نالیج تردو نالبف یکیاو نالسرا شب
 ندفدلروس اطعا را هبطع ما ی لع هرانروتک یهرو نم یاناده یدبا

 نواو هدناح زوعط یس هعطفر دنعاحوا رارج ند هلاک وام قرط هعش

 هدنلوط شراق یتاانوا اذکو هدنباح شب یسهعطقرب وهدنلوط شراق قلا

 یس هعطدرپو هدنلوط شر اق زکسو هدنب اج شب یس هعطق تردو

 بوط زر راب هعطق ید هرزوا قلوا هدنلوط شراقرب ی هدخاح حوا"

 سانجا ددع كجواو ییوط هتروشلق هءطق قلا هدناوط شراو ترد

 یسهاد هرب ددعزوبو نواه ههطقرب هداج شعلاو قالراو هد رطق
 جاغا قاهروند د دع ی رکبو روو" ماخ راطنفزویکباو توراب راطتفژ ویکیاو

 نارطقراطنق زویکماوردئک ماخراطنق زویکباو یجاغاهنچروف ددعیمر کیو

 یوم ندنکو دبا شلروی ناسحا یکرییک هعطقرب رکید هلبا نینقرف هعطقر و
 یترکب وشا هرکصخدک دتا مارا هدنداعسرد تدمر هليا ضبقیران وب ها

 یدیاراشعیا تدوع هریارح هدنلتاوا یسهنس شب

 هتراب انوب نولبان یروط ارعا لززرسنارف هرزوا یفیدنلوا رامشا هذاا ۱
 یادغنوقالذا هدفافنا کدلیادمع هلا یرد اہک لع یر وطار هبسور ۱

 ییسلاهنوط هدئف رط هلیلف تدم كنرکسع هبسور بودا كر هوا هیسور

 اوق كمرودنا روبحم ههخاصم هلهجو و ېب هیعلنلود هلبا الیتسا
 یتموام هناراک ادفو هناعیجش تا كنەيمالسا رکاسع نکنا یرللومأم
 رخ یەو یدلاق هد ام روس شنا كرد ا روهظ هيض سکع هنرزوا

 یدلو عوقو تدورو یقالتخا هدانا روطاربءا یکیا

 كنتكلم نوسلوا ةسرولوا لصدره حد یردناسکلع هشرزوا كلا
 تاک راذن هنسو نوګا كمردتا قددصت هر هبلعلود كز هب دیس ور

 هلا مایق هتمواقم هدنلوب تلاد هددسلد | ثشن هه وق
 ردنا ماعا هاوو س تام *و نکس ندقرط ره هنسودرا مرکا رادرس

 ی دل وا
 سوال سدظفاخ هناغود كتحاوش وسو موطا الا لو

 دفرط لوا رکآ ندنفرط اشابنیسح یظفاحم هیاناو هنکیدنروک ندلاح
 سکرچو هژابا ییذلکهدبا لاعا هنهیلع ول هیسور هساا ناردنوک اعود

 دا هدئاوط شراقیلا ااو
او یوط سوا هعطد

 : هدنیاح تردنو

 تم



 a ی ی ی ی

 ۲ # هدر دقن 27 ییدتا 2 4 2 ید هدد هیسور

 ۱ 0 ا لما كنويلبا یسلیا ماود هنس هب رام هیسور یقافتالا هبا
 را راهظا نوجا ماکحاو دان یننایساتم نالوا هلبا یلاع با
 یدزالوا لاج

 4 ا كنا ی اند نوت وت ندنرلفدلوا یناح 7 كنويلبات هسا رلریلکنا

 ۱ 1 رردبا تموصخ راهظا هرلتلود نالوا نهتم هلکناو ررنسا قمردلاه

 1 هلا ولەسنارفو قمردشران هلا هرلعنل ود ی ول هب ,سور هیلع ءاش یدا

 a ندول هسنارف ی هیلءلودو راروشا رغوا هل, | لاصعسا ین ناسا قمردشزو

 یدبا راروشدلاح هدیعنو دی ربت
 هب,رادا فرط کیا هل اس تامولسد ییددلوا شعر وا یکددیاع باب

 یدیا روشارغوا هناراک ادف تاغ هلا ول هيسور یتآ و .AE روُشلاح

 فرط هده راح نالوا یراح هدد وا هسنارف هلا هزلک ار ارب هلکنو و

 كنج هدنرزوص هیلعللود كن رلکلک نینلود كردىا نالعا یعیدلوا

 یرللوا نوصم ندضرعت هدر ره كثب را هایقس را هاعللودو یرلماعبا

 رب رفت هعطق رر ین رملوا لألا دم هنب رائرافس هسئارفو هرناکنا نوعا
 رووا دارا هلتراشا ( ی )هدرز یتروص هک ردشهرب و

 36 هراس مااقوو هب رفس تاکراد ضحب #۴
 كم رت هن رک هرزوا هیلهلود ن رد باد ندنفرط یغاجوا برغ ربارج

 باکر راهءده یکیدروتکو شک یکرب هلبا اباده هدتعض نویامه سولج
 را وهاشرپ یتآسآ درب را هیقاط نونلاعص محک یدیا شادیا دشت هنویامه

 نوتلا مص ممر و نعاس نوا عصررب و كوزود یتنالرپ رو بس ویا
 یراک رازج یرلوا ولناجرم یسیکیاو نی نم اوت یسکیاو یطوق
 نانا نوتلا عص یهو و هابط نوتلا عصر تەجر و كنم ددعنرد

 ددع یکداو ج سا ناج رھ ددع جواو هلکه زو نوتلا عص مر و یغاحم

 جوا تصلب عمو یدعف مر ریس ییفاعع همرمص ددع یلاو عسا ربع

 یرگیو مد زودرزیر اکر ارج د دع شیو یغاشوف تیغ یراکر ارج ددع
 قسو نالبق ددع تردو سوب نالسرا ددعترد و مارحا عونه ددع

 هرزوا نوا لوکیجواولوب یسنکیاو ناغابابسآر یکیاویساغا مر>رب و

 هک شب #



 دنا ید ا ىا 8 ات 1
 یی  یسەدهاعم یافئارب هلیلود ارتسوا هلجزا یدالغاب هفمرد وا ۳«

 كن ردنانکلعیک ی هکنح هلاواهبسورو یدشررک هر هملاکم نوا ّ

 یراب هدااح لوا ندنغددلوا یجور یکجەدا قالا هلینلود هزلکنا لاحرد

 ةسدارف عقم هدلوناتسا نوعا یسلاق هدنهلتسود هسا ز# كن هلعتاود

 یسشلاح ردف ییدلک ندلا كخرو وم روت الود ویسوم یراذکتحمص»
 یدیشمردنو هصوص# نایلعت هتسودنک هدئفح

 هبلاع باب کر هب واهیسور كنادغب و قالفا ول هّسارف ام دوم هیلعءاش

 نغجەلوا ۳ دهعتم هنکلم تیماع كد هیلەلود هدلاح وب ای

 تعفاوم هسدا رسا یشر هتد ندنتکل# ول هسور ارخ ومو نام

 ۱ هيلا یوم یرازکتحم صد هسئارف نددرکص نکیشعا نایمرد ییسماغلوا

 كنولهسئارف هلبا ولهبعور ق رهلوا هنامرح هب یلاع بان عرووم ويسود

 ی هدنلحاوس هئوط ولهبعور هد دهءا برقو ییفلدالغاب همس وزو

 ج قرهنلوا ماود هرح ادیدشو یتفجهلوا روبحم هککج یب رکسع
 دیلللود امد كنولهسنا فو اهذاو راطخا نسماقلوا تقفاوم هثشرپ
 شعلا تادشن ندنمادع| كيل نا طاس هیلو ی دنالاوف هدنهیلع

 یتسادونوا كشمک ككر هد یضمام یضم هلع ندنغدلوا تیفنکرب
 هکر ییدتکلم هسردبا قافلا هلبا ولهسنارف هیلعتلودو امدتساو ساغلا
 اعاو بارشا یتغح هنازاق ریش قوح كب هقشب ندنفحهیلوا رویحم

 یدرولک هدا

 رار لک نا ی را هلاکم نالوا شعا نان رج هدنروفراو هدشسلت هسدا یلاع باب
 هدلوبنا سا یذیا شفجوک هداز کب هویلباو یک
 راتعا كرو ومو یدیا رولفا هلب رظن نمسنابو نمعافو هرزمسنارف

 دو 2 ناطاس هکیدلاقیدرویلر و تعا ال صا دن رهدافا بویلوا ییایحو

 باوج هتودامه همان نالوا شازاب هن ویلما هدننح یسولج رابخا كتبنات

 دل دود اهدعهو یدرو هلوا دع تراعح عونر ید یسلوا شمالزاب

 شابادر هليا تدشو تدحناس) نیک نالوا رادهنک ر كنادغو وقالفا

 قافوغوص هداعلا قوف ىن زوس كم نيم ا ننیمام كنهبنامع كلاعو
 یدیا شمهلکد هلا



 نالوا ها هیطتاود هدلاع یتیدلوآ قناع ووا دونه سجا كمارهنآ
 هللا هسنارق نامه ندنعیدلوا هدکلا ماود هللا تدش لاک یسهب راجم

 رز نویلمات لوا لوا هل فسلوا رو. ا یدزخسیا كور هب رح

 _ || یادغبو قالفا یکیکدتا طبض ییادنالنف هعبجوم قاشا نالوا

 4 ۱ تعاق ید اک ولر ك 6 و یدزسااكعنا قاطا هنکلاع هیسور ید

 هتسودنک ندهیلءهدلود فرط زر یلیخرب نده زاهفاق كلام بویکیا

 وژرآو بلط ینیلالقتسا كناتنب مصو یتساطعا هب رد تانیعضدو کرت

 كنئلود دید هاش , یدنا لکد یطار هک و یدرابا

 ۱ یدبا قازوا 1 ر ندنریر یرا دصتهو مار

 هیسور هدنس هر رڪ هنس شب یرگی وبشا و یتجهنلوا ناب هدرب زو

 هنوط كردیاورلبا هلیا تدش هداعلا قو بوک ی رهن هنوط یرالازبج

 هنعوقو زه راع ولنا هداز كب و رلبدروک هلا قاوم ضع هدنسلا
 همالسا رکاسع تقو لواو رایدمهترب نطخ ناقلا هد هسا رابدروتک

 ٠ | هد هيا قو یراتراهمو تامولعم هد رح نفو قوزوب یشاب ةفاک
 | ندنراکدتا هظفاحم یتطخ ناقلاب هدنس هاس ی ر هداعلا قوف تعاجش

 | . رطدهرافیح ندلا ید طخ هنوط هعشب

 ی اروبح هلص یب هیلدلود هرزوا یهاولد كن رذناسکلعهروک هلاحوش

 فوفوم هنسمازاق رات رغظم كو كب كرد ا فات رکسعو لام قوج كب

 ید رولا هتشبا قعوزوب هليا نويلبان قلارا لوا هلتهجوب یدیا
 كعا رادهتکس نوتنوت د ییسهب راخت مدام كتاود یدنک هیفامعم

 فلاخم و رجب كنطورشو دوهع نالوا با نویلبان هيلع ءان یدز جساا

 هلا هظفاسحم ید تعفن ودنک رار لکه زوکس ى ویا تک رح

 دنفووآ بودادلا یتوبلمان ردو هنمانخ كنسه راع ولناغعو روشارغوا

 یا روشبلاح
 ۱ | هلا مایق هب هب رح تاکزادت یردناسکلع ةناعر هظاتحا هدعاو دیفاممم

 تاهحو ندادنالئفو ادا ردعاقو راماکشسا «دددودح ناتسها

 یداوا رردشا هبعتو لفت رکسع هفرط لوا ندءراس
 روح هکنح هلا هیسور هدتفو نیه قع وا ففاو هلاحو ید نویلمات

 یس ۳۳۹۳ هعساادو رادتا هر هعظع تاکزادت هل.س هعااطم ییجهلوا

 ٭ هیودنک



 لابقا حراخ ندتعبط تداع هل وب و ا لمح للمو لود هتابدمت :

 یدلوا نم هکج اب اند قثرا قظعو ۱ ۱

 هب ی لوا كت هيم وع راکفا مورز نالوا یردارب كن وانو یل ارق هیلافتسو

 یییدلوا شهزاب تويا هدعاکنهلوا ندندلواشعالکا ىلعاكب ناھ

 هنایکح جاضنو هنالفاع تاراطخا قوج كب راد كار ول هدش وتکم

 نا هد داوا ش ڈک اق هلا تافغو رور غ یرلفال و توی هد هساآ شعر و

 لوس 2 هعسد نکا راّمعاو a 7 خب . راز وس كس ردار |

 هیسو ر كج هل هنایط هنسودنک ق ووح زاو 3 زا بئاح ها ودر ۱

 یدزنسدا كع د یایئد هدب وزا هجوا نود

 كد ردلاسکلع یروط اربعا هسوز فساد یهجوز كنسهقود عرویمدلوا

 ىس روعو مورک ندنتموکح ك هدود هدلا یتیدل وا یسربت

 یکلاع هڪ وب نوبل هکی دنا یدروددآ رأت هدان ر ك هب ی ردن اسکلت

 هب یردناسکلع یالوط ندو هل قاشتا نکدروط بودا طرص

 "نرصاح هیس هط او یسعلیا مدح هدغر وسرد دنکحهرب و تاحاصلا ۱

 هدوم رد یص یف یردناسکلع ي رد نوعا یسارجا یا كناوصا هیون

 یدا هدقلوا بحوم یتلاعفا كس ردناسکلع جدو یدبا

 ودنک ر ول هیسو ر یتات ندئسا رحا كناوصا هر هر هک: دلاق

 ك هجراخ ندنکلاع هيسور هلتهج یرلقدلوا نمهتاص هلیماګ یتئالصاح

 ءان یدنا ررک یسهروتافلام هسذارفو اتاما ولتیاک هک ویلاحو راج یشزا

 هنوک ندنوک هد هنس وز ویدلزو یسهزا ھ SÎ هلا تاحارخا باع

 قوح ك و یدالغاب هتاکش یراجم دیسوز هلتهحو و یدلازا دوعن

 هسارفو اناما د یردناکلع هن رزوا كنا یدلبا نوکت وکتفک
 یعاسد و و یدتا عاس ییااخدا هنکلاع هبیسور كنعوح ندنسهعتما

 واذس ور هن رزوا یاش وسا كنلاک دارلصا هس ورو یدنوط قیصك

 یلاخدا کس هعتما سارق هنکلام هیس ور ه لی دج هفرعت نالسا ندنفرط

 رذشع | لیهست یلاحدا كس هوما "ریلکناو تبیعصت

 هدر طظ تو زا هل وب ی یا o یدنس ی ردناسکلع ا نویلبات

 یراعل وط هکنح هددها س و ارظذ هغد دال شا هغلوا تموصح لدنم

 یتیدلوا شهدوک هدر راع یکەدقم یردناسلع هد فسلا رواک مزال
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 وربندهنوا ولکالف ۳ یدبا نابم كب دنهاولد كويلات ی
 ۱ یلوصا هیرب "هرصاح وشا ندنرافدلوا هشناط رپ راشاب هلبا 4 رخ نراجت
 . || ایلک ینتراجت كرلنا یسار >ا لماع كاوصاو بولوا رصم رلتا هداز لا

 کو هنسارجاالوصاوب ندنفرط كنلف هلنهج یکج هدا ناشد ریه رودنکو ایا

 یدبا هدکلرتسوک ا

 1 بلح a یردارب كل ر هند دح هدا ز ك : هلاحوب هسلا نویلمات

 3 E شرم ۱ تک رح قیفوت هنس هیت ول و یدتا قبضو

 بول یدنالکا ینکحهدا قالا هی هسنارف هلبا اعا ینلالقتسا تاکنمف
 | ساقلا نسارجا تالیدعت ضعب هداب وب هلباعانفا یتویلیان بورجآ هنس هبت
 هطفاحم ینتعفنم كنهسفارف انا ىم منب ادا نس اکا نویلپا هدکدنبا
 یطق باوجود r -هفاتم تاک هع و هرکص هد ودنآ

 ۱ یسهراداو یدک رکیاف بوهیح ندسراب ًاسو ام ی وا هلیسلوا شم ر

 7 1 هدنتدوع هننهداب نوا قمالوا شکا تنارج هنلم یی دلوا شلبا هدهعرد

 یدتا افعتسا ندنیلارق
 ندنسحارا هسنارفیک زومو نیر یکلع كيف یتدنویلبان هنب رزوا كنا

 قاربط ینیدلوا شهردکر بورونک هفر هتفر كرزرهن ندا نان رج

 یس هدالیم هنس (۱۸۱۰) كرەد ردشعا لکشو لصح ندر روماحو

 یدلبا قالا ههسنارف یتکلام كنف هلبا اغلا یتنیلارق هدنالوه هدننارب رح

 كب ولو عرویماه ندد ( قب اشسا لبو ) هدالوا ی رشت هروب نم هتسو
 نویابات یک یلدا وو هوالعو مط دکلام هسلارف را رهش دوست مان مريب و

 ندنداعا ی ر نکیا شا دهد ییکح هیعا زواج ره ن ر تاعفدلاب

 ۱ هب هسنارف کرلر یلیحر لهیلافتسوو ییلهفود عروپداوا نالوا دو دعم

 یدئلوا قاطا

 ندفدنلوا یناطا هب هسنارف یکلام نوت كاپاب هرزوا ینیدنلوا رکذ هدالابو

 یدیقاوا طض ید یسهیحان مان سلاو كنهرحم وسا ةمشپ

 ید رر چ بوزو یک ییدتسلا ییسهطب رخ اپوروا نویلبات لصاحا

 نالماعم هنا ربشهو لامك هب صو و یدلاق تبنما هد هنک هلاهج و

 هک هنادعتو

 ۴ ۱ اراک رک ها د هج یدیا راشلوا نو٬# رواک: 5 ءاثب هنتامادفا نالوا
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او شا هدعامس# هرلک ند 4 33 هل هحو لو ید
 کلا دب

 یدیشهر و تصحر هنلاخداو لفن كن هعتما نالوا یوزر دشا هب هسذارف 5

1 

 ب: رغو هغلقشب راق بیجرب قرەلوا تصرف كوب رب هفمرجاق لام هسداوب ۱

 ترابعندقاراک هسیسد عونرب هب رع تراجتو یدرب و تیبس هغهثغراق
 یدراو هتلازر قثرا قرلوا
 هب رب هرصاحګ وبشا ندنرلفدلوا تامر راشا هدنس هیاس ترا را ریاکنا

 هلا نویلبا بولیفص ېک یرک هسنلوا ارجا هلیغال رهنس چاقرب یوصا

 ةباق یسارجا نسهتکس هج رالی تالوصا و هددساا طظوحمم یراعاب ریلص

 یدبا لکشم هماغلا

 یراتقفاومهب یدعتو مک نالوا لثلاب قوس هلل وب كنابوروا لود ار ر 3

 ندراقا- نالوا ادب قرط: قرط ینبم هغی دلوا هل روزو رب كو ياد ارات درج

 هدفرطره هلتهج یرلقدلوا ردا هما هرلنا هسبا یلاهاو هحشاسمو ماجا

 یدنک اب وک یسهب راجت نافس كراتلود فرط یب و هدقلرحاق لام ولتیلک

 تلا لف اخ هللا لفن یلام 'رلکنا ولتیاک یکررویشاط ییتالصاح یراتکلع

 راد ا هدقلوا

 شسیا لعشرک هر هملاکم ایفخ نوجا هخاصم هللا ر ملکنا نویلبات هدانالوا
 هلتهج یکیدمروک تتفاوم تروص ندنفرط یسالکو هلکنا هد هسا

 كنلوصاه رب "هرصاح هرزواكمروتک هناما یرازلکناو یدلکح ورک
 فیس هب رش س (۱۳۲9) وشاویدآ والوغشع هلسارجا هرزوا ندش لاک

 یدلباقرص دصوص> وب یتسهیدالیم 2 هنس ( ۱۸۱۰ ) نالوا قداصم

 هدر ره هلتهج یربقدلوا شعاصوا شمزب ندشباوب هسا یاهو

 یلعو رونارا سراج كالتروف ندنس هنامکصم تاندعت والثم وب كنویلنا

 رونال رضاح ییابساهب را لوږ رب هنهیلع ودنک هداب وروا لام” صوصالا
 ۱ یدا

 لاح كلود كنف نەي هدنالوه ید رب ندنلئاسم مهم لا كنفو لوا

 بصن یلارف كف نب ردارب من ی وآنویلبات امدقم هک هوش ید

 دو عشعهدنع>یتب روم" و تور قر كننکلعو هنناب نسح كندب ول هدک دنا



 ۱ یسهلچ لک ناس کد مایه رج مايقههب ربچ *هلاعمییالوط ندنوب نویلبان

 شم راد دلوا روم هتغفاوم

 ۱ ارز یدهدی تقفاوع هله>ور اک وڊ یردناسکلع یروطاربعا هیسوراما
 | كنسهعنما "یاکنا همکح ه رب هرصاحو یس هرباخم مطق هل ود هزنلکنا

 یرهلکسا نالوا قلعتم + هک. یرلیصک اش ما طوف یدیشلوا
 هیسور ںواک هرکصفدق در داوط هلیس هحتما ریلکنا ی رایکو راروشالوط ۱

 | قردلآ رونو هربخذ هن رب بوئاص وید یلام ات یعاو راروشان هذلحاوم
 نوت كل هيسور هسدبا عن یرانا یردناسکلع ید راروشاط هب ,زلکنا

 هلهجورب اکوب ةسدایردناسکلع یدرولوا شمامق یني راوبقتراج نوت
 هرزوایهاوند هنسهب راګ نالوا هللا هیلعتلود طه یدزامهلوا یضار ۱

 هلتهج یتییدلوا روبحم هغعووا ینویلبا تدمرب نوجا كاب هر و مانخ
 تیاهدنلود هصاسهو ضاعا كلردبا زارنحا ندنفلاحم هن ويلات هغحآ ندقجآ

 یدرابا تقو را رعا هللا لعاو
 | قعایقهژ ربلکنا یی رانایل جوسا ییارق جوسا هرزوا یغیدنلوا نایب هدالاب و

 یسارحا كطرشوب هددسلا شعا قافتاو هطاصء دفع هللا نویلبات هرزوآ |ا

 | ییهلکسا مان غ ربعوغ قلود جوسا ندنکیدلک رغا ك هّتلم حوسا

 | ندقحآ هلیسهناهب قلآ یلام یکیدروتک كنب رلیک رلتاود فرط یب بوجآ
 رماکنا هللا راهب رع یحد ندفرطر و رونلوا هدعاسم هنااخ دا كنلام ریلکنا

 هذلفاٍ راولجوسا لصالا یدیارونشاط هنکلام هیسور یسدعتما

 یدزرواوا تلآ
 یسهمکح یار هدنف> راک نایشاط یس هعتما "ماکنا یردناسکلع هچرکاو
 | منام الصا هرافاق یسهناراک هحاسم راوطا كن همکحموب هدهسیدتنا لیکن
 یدرویلوا
 نس (۱۸۰۹ ) نالوا قداصم هسهبرعه هنس ( ۱۲۲۶ ) هکدلاو

 یادغب ندنعیدلوا یبا حا تدش هن همخد کت هرملکنا هدنرخاوا یسه دالیم

 رکو نوسلوا یهنک تسود رک رایک نالک هب رادلکس | قرهلوا یلکو

 تایوسرو ندک رک مسر ربارب هلغتلوا لوبق یس هلج نوساوا یسک نمد
 نویلبات نوتلوا نالعا ندنفرط یتاو د هرتلکنا یراقچ هلیئوط یفاعم ندم راس

 < د
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 8 ۱ بو یعظع راسخ هنترام هرسور ی و یلاوخد هک هیسور
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 هلی عنم ین راشالوط هد راوص اھ د صا نزا د د ل راک فا

 نالعا ین هثوا طض هسلا زولوا نديك هاش رهاهد ویه داکد ندنراګا 1

 یدایا

 نا رج هدیدم تدم كراهدعاق هنامکصم هل وب هسبا یرلپه ان یا

 ودنکو تویعا تعارف ندنس رکن تراجم اب وزوا هلا كرد کج يە ەدى

 نامه بویتبک ید هام صا نوا كءامروک ارج ندئفرط یراالود

 بودلکوب یاثم "رلکناولتیاک ندهردنولو راروشالوط هدنزوص اب وروآ
 ودروب و رواهو روئاو مادزنسمآو غروبماهو اهن وقوةتسنادو داتشاورق
 ید ا زرروشآ هاب وروا هر ندنز هلکسا
 ند ۀطاام یوقیج هنادیمهدنس هلاس یغاه ولناغع ید رامور ندفرطرب
 لو انو كدنوو هتسیرت هللا لیمحت یس هعتما یلکناو رکشو هوهف

 یلکنا كرلثوب ید راردنا لق هنن زهلکسا ایلسرامو هونجو هنر وفیلو
 ررساارف هدابو ندنعیدلوا لکشم كب تابا یئ رافدارغوا هن رهلکسا

 رابدبا روبحم هیافتکا هللا هیظفل تانیمأت یکیدرب و كرلنا
 "هرمصاحم هله جوو نویلبات هرکصخدک دتنا ماود هرزوا لاوتموب تدعرن لاح
 هعلاطم یساضفا كردا كرد یتغجهیم هناوا ارجا هه ال كنلوصا ه ر

 ندنفرطیروهجج اش ها كنب رایک زسنارفج اقرب ندیک هبات مما نک ردا
 اش رها نانارغوا هنن راهلکس | اپ وروا دعباعق كردبا هناهب یتفیدئلوا طض
 لاخدا هدنتلا قارب قرط ی و نالعا یغج هئلوا طض انثتسا الب كن رایک

 هدنتحرلهورو یدثا اسد یااخداخد كهوهف و رکش نایلوا ع وثع

 یدلبا ما یتسارجا هدیدش تاففدت
 هلغما وا طض ندنفرط وا هسنارف یرایضءب ندنرایک مور ییالوطندنو و
 یدنفا بع یسعلیا ماده هلی راب كن هيلعتلود نوعا لیس دی لرلتا

 وادساارف هدا وب بوش رک هپ هثحابمو هرواح هللا یرظان هیجراخ هسنارف
 لع ید یدنفا بح هلکلزنس وک رارصا تروص هداعلا قوف ندنفرط

 یدزالوا یلاخ ندهلداحتو ثك ماودلا
 هنن رلةثم به نویلبات نسارجا هلا تدش هنر لوا كنه رب *هرسصاحت

 ابسورهداب وب یدلبا بلط ید ندتلود هیسور هدهرمص یکیدت| تفیاکت

 هد هسلا رلردرنسوک تلا تروص یرللود حوساو كئلفو هقراعنادو

| 
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 هر درام
 ندسهلکسا تسر كتهسنارف هدنسهردالیم 2 هنس )°1۸ ( 3 "ریاکاا

 3 ییا راشلبا نالعانفیدلوا هدننص دقولبا كنلحاوسنالوا ردق هنن رهتابلا

 ۱ 4 كناودر رکید او هروک هند اهک كنساعاود ی فک تاودر هک و لاح

 نالف اما نویلوا كج هدر اکا هدکدتا هقولبا نايا جافر دوخابرپ
 كتلودرب ردشعاوا راتعا دلا هقولبا رال اس نالوا ردق هلع نالف ندا

 قوفح كمر ودا نالعا ه هر اس لود ويد نوسان هراروا یسک

 رد رباغم ةللم

 هرب رماح یرلوا رباغم هاله قوق> تلاذک جد نویلبات وشراق کوب

 ہرا یکتا س هفاک كرال حاس یهداب وزو رب ی ی دنیا عضو ییاوصا

 یدلبا روب ییاپ وروا لود هرزوا قعابق

 ییذسج تالماعم نالوا یراج ورندهئوا هدننبب اب وروا لام هکو بلاح

 ندایشا نالوا شمربک هنکح هرورض تامزاول یاخو كسک هر ندر
 ردلکد جاتح هئاس یتیدلوا شیارب لکشم ردقن كمرب ودنا مورحم

 هدنسهبدالیم هنس ( ۱۸۰۷ ) ید رریلکنا وشراق و

 نوساوا هسرولوا بوسن هنلود نفره رایک نزک ه دنرکد اب وروا

 ندر هلکسا رکید یکیدرتسوک كنولهماکنا دوخا و هب هطااماب هب هردنول

 یسک نعد هسلا رو ىع“ ر نالوا نيعم هد وا عوا هخ رپ

 رایدسا نالعا ییغحهئاوا دع

 هل دنیفس ندیا تعاطا هننالعا لز رکنا ید نوبات هس رزوا كنا

 شرلفحهئلوا طبص هسا رولت روک هلا هدەر توقان هل رظذ یک نا د

 رک يا یسه راج یافتن هراکب كرلتلود فرط ی هلکعا نالعا

 زر اکناو رادرساش ییراع>هیانهت بوشود هئسهرا یسد:ذا یدعاو

 هنا فلت كنويلبانو قفلوا طض ندنفرط نسنارف رها تعاطاهثنالعا

 رلیدنا و لتس دکلهت قلوا ناب رق هژ ریلکنا ر هاب | تا رح قیفوت

 نالوا ینانم هرکیدکب و ینالخ كندعاوق للام ق وقح هلب و نیفرط
 یروهج اش صا ندنرلق دنلود هدکعا ارحا هلا تدش لاک ییهدعاو ییا

 ا یک یکیدتیا عاسب یکم 11 ترم 2 اا ب را هنيوس اس ما ید

 گو ۶
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 سیام یسهیدالیم هنس ( ۱۸۱۱ ) هن رزوا ما ینددلآندویلبات اتتساه ۱

 هلیسودرا نمسفارف ر بک رم ندرفن كي نکس زوتوا هدنئاوا یسجترفآ
 مان ( وروود ساناوف ) بوشوف ندنس هفرا كنسو درا نوتکئیو درول

 كردا موج" هن رزوا لر ریلکنا هلا تدشو قداصٍ اکا هدنراو> هب رق

 قعادلغ ندنرب یتسودرا ریلکنا هدهسا شاوا دتم هب راحت نوکحوا
 كرلنا بوبالکا خج هيم هقبج هشاب هلبا راز یلکنا انسام ندنغیدملوا لباق
 یسهعلف هدسلا كر هلیکح نده رام هلب رقنرب نوڪ ا كم اسود هنلا

 ردشلیا تدوع هنسلاوح هغنامالاس ءرعصن دهدنا هلا هناش>

 هل .ساوا هدکع روب هن رزوا زوژاداب ید یسهفرف "رملکنارب هدانا لوا

 "ملکنا ر دوا ب وشوف هنغاصس (ارودام ارطسا ) تلوس لاشرام
 رازسنارف ید هدارو هد هساا شوک هکنح هلا قداصت هنس هقرف

 ی هدننیعم تاوس لاشرام ن دنافداوا روم هتعحر بوم هلوا رفظم

 ردشرک هئلاح ظفح بوتوط مقومرب هدنراوج زوژ اداب هلرکسع

 تراهم كنوتکناو درول یراربدو بیترت كنب رال اج سنا رف لصاخ ا
 هتعاشو ترمع كاب گر اسعلوینایساو رکنرو و هاتکر ح هل !تربصب و

 ديما كويلات هلغلوا راحود هعلن اسا رپ یراودراسئارف بویه هلک بااق

 ردشتبک بولوا ابهو وج به یراکءاو
 دوف ید هدلاح انف كب یخد فژوژ لارق نالوا شعابق هدد ردام

 تنایئاپسا  یدیا لک د كالام هثیشرپ هقشب ندنناونعلارق قوب ها قوب
 فصل ءاکو كجا افعتسا هاک كردا فسأت بوقاب هنفلن اشی رب رب هلل وب
 هرکوب  یدیا هدذیدذئو ددر" لاحرب هلیسهعلاطم قلوا رظاتم هناموقو
 هن رزوا یراهلناشف رپ نالک هعوقو حورشم لاوتهر كن را دو ف رسنارف

 تع نع هسراپ هلا ناذینسا ندنویلبا كرهرونک روتقو ساب نوت نوش
 ۱ دتا

 یدبا جانح هریدترب ولشاب یسهب وسن كن رلشبا اناسا ارظذ هلاوحا وش
 كناوصا هرب هرمصاګع نوڪا كمردید ناما هررملکنا هسیا نویلبات

 ب

 هلا هيلا لود یالوط ندنوب توشود هندو یسارحا هلا ندش لاک

 فو هنو وس ودرا ندیک هرابنامسا هن رزوا تشابع نالک هروهط دنسهرا

 داف هب رب رص مهلک یدبا لکد دعاسم

| 
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 ترامیسهیدالیءهاس ( ۱-۱ ( نالواقداصم هن رحاوا یسه ر ےھ

 یدلکچ رد هباولآ ردا تع>ر ها 3 ییعقوم هدنلیاوا یسعجتر دا

 9 هدیلاو ی دلک هیاینایسا بوود هللا لو یکم لاعتروب تاهثو

 3 | بب ندنسهقرا هسلا نوتکنیلو درول ی دنعیص هئسهرا هعنامالصو

 ۱ یدرویلک بودنا
 | ژوژاداب هرکصذد هرسصاحت نوک یکبا قرف تلوس لاشرام هد هرصوب

 || هدهسباشمروکهلا تاو خذ واتیلکو رسا كيب کس هلبا حة یتسهدلب
 یسلاعس بناح كناتامسا هلیدسح نیک ندلافتر ول لاسود را اسا

 لاک كرهلک هتراسج یراهقرف لوینابساو 'رکتروب و ریلکناو شلاق قچا
 لز و ژادا ۰ تلوس لاشرام ن دنرافدلوا شمع رک هکنج هلبا ندش
 ردشلوا جاتح هدادما یسودنک قرهلاق رجاع ندنس هظفاحم

 بویمهلوب هراچرب هبرکسعیا ما ندنفبدلواهدقعالرغا هئوک ندنوکش ياو
 ردرلشمردوک هتناب كنويلبات ییهووف لازمج رارکت

 هلبا كرت نقوم نراتناس كن انسام هدک دتا فوقو بسک هلاوحاوب نویلمات

 هلبا لاسرا همان ریدکت هیاشسام بوئلتد> ییالوط ندنسمکج هیاینابسا

 شا ما نسروا ندنسهفرا كنسودرا نوتکنیلو درول اعب رس
 هثدادما كتلوس لاش رام هد وار یزهقرف نیسئارف یهدانناساو

 ردشمرد'وک تایلعت نوا یرلعریا
 هزلکنا قرهلوا سودا ندنرارغس اینامساو "مکتروپ امدعم راملکتا کو باح

 تاب نوتکنیلو درول نکیا راشمرب و رارق هنسهداما كن راودرا یسالک و

 الدف نیداوا قفاوم هرهالا سفن كن راکفاو یر هرکوب بورتسوک

 شع ازاق ناشو فرش كويب هج هزیلکىنا نوتکنیو درول هلغلوا تباث
 هنفرط یاود كنهب راح هدديعطق تروص یراکذا را ماکنا موم هلا لعو

 قر هلیئروق ندنس هاف تلا قئرا نونکنیاو درول هلیساوا شلبا هحوت

 یتفعض لرازسنارفو شمالشاب هکعا قرص هب هیب رح ریبادت هلیماع یینهذ

 هنیدادزنساو طبض كزوژا داب نامه كرهلب تیغ یبصرفوب و تصرف
 بکر ندرفن كيب یکیا قرق ودرا یهدننچمو یدیشلبا مایف

 یسیفاب و ریگنروپ یکیب یکیا نواو رلکنا یکیب یدب یمرکی كرلتوب بولوا
 یدنا لویناسا

 ٭ اتسام #



 هک هل رل هبراحت جوا كف قفوا هل و و قمروا هدرا یرلکدلک ||

 یدیا رشا املا یلوصا یمروب بویر و تحار هرانا زودنوک |
 یرکاسع نساارفیهداروب هلک هنلاوحا كنرغاهش سادنا ( ا زولدنا) ||

 رفنكيب ناسکس هد را تیادب یوم كرلنوب بولوا مسقتم + هقرف چوآ
 ۰ ی دیشلاو نرابع ن در كم قرق هل رف هلل رق ۰ دلاح یتیدلوا

 "مرادا كنان اسا هرکص ن دک دتا طض ىس ەدلب لب وس رنسنارفو

 تابیترت كردبا اصلا هم رهش سقداق نویسموف نالوا رومآم هنسهیءوع ||

 راسو قالب لازجو یلسللو یرناه یردارب كنونکنیلودرول ین فی رج
 رلیدا هدکعا هرکاذم هلا ی رکسع یا ما 'رلک نا

 ولع هللا تامهعو راخ ذ یسهطا نو یهدنراوجو یرهش سقداق
 هظفاع دل رکسع لوینابسا كب رکسنواو رکنا كب یدی هعشب ندقداوا

 ىدا هدععاوأ

 ۵ هیوا ییا مایق هنطض لا هرصاحیس9د او روتم و لاشرام هد هر صو

 هلتهح یتیبدلوا هدنسهحرد تاک هکلک ندنسهدیص كشياوب یرکسع

 . یوادع اکا هسیا كوس لاشرام یدیشعا دادفسا ندتلوس لاشرام

 شا یاکنتسا "ندهناعاو دادما كردا نایب رارذع قوجرب ندنشدل وا

 ی دبآ
 هنسودنک یتایلعت كنويلبات نوعا یسعشرا هندادما كنانسام هدمب

 هدادما كنانسام هکناص بولو هدنسلاو> هطان رغ هدفدلوا لصاو

 ندندسح نالوا هب اس ارم هد هسلا جت تک رح هلیس ودرا ی رویدک

 یساندنسعا رطاخ رد یدوطع الکشمینج هوا راحود هدهاز یاثناو

 هل اهرص ا۶ یییرهش زوژ دان هرکصذ دک دنا طط ییسهدلبهسلا و روا ادتنا

 ید ترابع ندکعا

 یدروط تولوا رظانم هن دادما كتلوس تقو یلیح اثسام هد رط ور

 هکلهنرب هسروط هدا زاهد بويل او یداطو با كنسودرا تاهت

 ا ) ۱۳۵ ( وشا هلع ءاتب ی دروک نکج هلس هدأ روهظ

 € سان و
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 7 دافلا E ینیدلوا شلا ندنویلپا هسبا هورود د لاج شلوب
 ندنسهقرف كنادراغ لازج ندنغیدلوا روبح هکغا تع نع هلاقتروب الاشما
 || جاقرب هللا تکرح امی رس قرهلاق هیالا یدنتیعم بولا رکسع رادقمرب
 || ههاک ودرا ید هووف ل ازمجو شلمت هراۆا هنسو درا كن انیسامهرکصنوک

 | نوش نوت ت ایاعت یفیدلوا شمردنوک ر هیلیب یب رح عقوم كنويابا
 لاشرامو یدبا لکد لباق یسارجا ندنغیدلوا رباغم هتصم تعط

 ن دنغیدلوا شلکرفن كيب زوفط نکیا رتسیا رکسع كب زولوا اثسام
 ینیدلا اهافشندنویلبان كءووفلازمج نامه ._ یدلواسونأء نوت نوش
 ۱ یدلبا لیکشت برح ناوبدرپ هززوا كنا غیلبث یراوا
 | هدهسبا نکم كه ىب رهن ژان هملاطلا یدلتمص+باجا هد رح ناوبد
 ۱ نالوا لوعسم هلیسورمصاحج ك . رهش زوژاداب ۱ ارظن 4 هیمو لاوحا

 3 داوا یوق لومأم یمعسشب ب واک هليسودرا كتلوس لاشرام أ

 ۱ یدارب و رارف هرزوا قعلوا راظتا هدورو |
 ۱ سنا رد یهدایناسا هرزوا نایلعت ینیدلوا شهردنوک كويلات لصاحا

 | كز رلکنا ند کتروپ هللا یسهن اعاو دادما هن امام كن رائادناموف
 فسلا یرانادناموق سسلارف ی درویلینوشود یسهراح یفدودرط ۱

 رلیدن | لک د هدلاح كح هلي هدنا دادءآ هر اشس ام

 لازج ناتلو .دنغاجس نوغارا كنابتاسا ندنزلنادناموق زسنارف ارپ ز
 كن هنوغارطو شنا طبط نب زدعاف هزوط روطو هسنایکم هسوش
 یسمرمکه تلا طابضا هلیقال لرخاعسوب هد هسا شابا رادتا هنسهمصاحم
 شا زر یالوق هسلا ھن ی دبا قوقوع ننوهذ جد كن هنوعار طظ وشا

 یدیا لکد

 یراتیهجرب بک ندر ون : 2 ل رالوینا سا ھذا ,دنفاهس یسروم

 ۱ یراهقرفرپ هدنسهدار كيب نکس ییرکب هدنرافرط سئاویلوا هلبا زوژادانو
 هش ندقدلوا یزودرار رکید هدئسهدن اموق تج ام ورالود یکرامو

 یدرالپاق قد 1 رەنج یراک دنیا لّکشتوت ون

 ا یرازمسنارف لا ردق كت ااا 8 e یک رک



 هیابنامسا هلا زارفا ر کسع ند رود را نالوا هدام تناح لنهج قا 1

 " یذیا لکد لباق كمردنوک ۱
 کج هیمهردنوک ودرا اددحت هناینایسا « دلاحوش ن ویلب ات هيلع ءان

 "هوق یک هدنراتیع رب ر هللا ناب هنب رلثادناموق مسأارف یهداین اسا

 هن راودنک نوعا هروک شد شا هلا لامعتسا نسح ی هر

 ا اطخ هر اننسام لاشرام هعشب ندکدردوک ناعلعت قیعو ضل ع

 یدلیالاسرا هل.د هووف لاژج بوزاب تاهلعت هعطقر حورشهو لصف

 شعامهلا ریخرب E ندنسک نع كنءووف لازمج هسلا انساه

 شفل او کیچ تالکشم همظع هدنکر اد ءربخذ نوح هرادا یتسودراو
 شلاق تاعلعاالو دادماالب نویمهلا ربخ ندتلود وربندآ شب ید

 هدلکشم عقود لص كنادناموقرپ نالوا شعا هطاحا ادعا یتفارطاو

 هداعلاقوق اشسام نکما هل و لاح رداکد حاتح هش رع ا

 یدیا, هدقهروط بورک سکو ک هنالکشم نالک هروهظ ناب نا هلبا تابث ||
 قازسفافنا هنب زلحماو شمروتک روتفو ساب هبرکسعناطباضیهدنسو درا

 شاوا هراپ هراب یراباق قااو شلکود یراهسلا لرکسع . یدیا شرک
 انساه اذهعم یدبا شمراو هب هحرد لوص تیمور و تلافس زال

 هني رانطو هلا اعا یر اکنآ لر هلک دادما هن راودنک هددهعلا ب رق

 هلینابب یرلةج هنازاق فرشو ناش لوب و یراةجهلوا شا تمدخ مو
 هل.تفرعم هللا لازمج هرزوا كمك یب رهنژانو ردا مشوي وشن یرکسع

 یدیا روشلاح هنساشنا یرپ وک
 ی: یحاوا كنویلبات ینرهلوا لصاو هاینابسا هووف لازمج هدانئا لوا هثشا

 شهردنوک هن رنادناموق یهدایناسا نویلبات  یدلیا عیلبت هرانادناموف

 شعایما یب د رلهراو هننیعم اتتسام اعد رس كل هقرف صهب ,دناعلعت شی دلوا

 هلوب هللا رکسع یهدنتیعم لاحرد نادراغ لارج ندرانوب قیبم هنعودلوا
 شاورلبا ردو ههفاسم تالنوکرب هنهاکودرا كنانسام قرلوا ناور

 هدر كنودراو هکر دعا قداصت هسهقرف رسنارفر ج هد هسیا

 قمار هوا هر هکلهنر هد ودنا قداصا هتم“ د ی هلک, دلیپ یغیدلوا

 ی هورود لازج هللا رکسع یالا رب هداروا ردنا تدوع هبهدیلا هلیفوخ



 نیلام هد وتمالراپ قرهناوا لج هنک رسنیفف وم كنسالک و "رماکنا ۱

 3 کكنلا رق ءریلکنا ااا لوا راددیآ هدکعا ذوق ب سک هزوک ندنوک یهورک

 ۱ لارف كالاغود سر, نالوا دهع یو یهورک نیفلاخمو راب دارضوا

 | عح لاغود سنرپ هکوبلاح . رلیدلبا فیلکت ییسقلوا نیبعت هنغلماقملاق

 | رلیدمرتسوک اضر یور هیلکتوب ندنرافدنلوپ هدنیآر یاود هلا تدش

 | طارش ضب راحان ینبم هنکیدتا نیعف ینج هیمهلوب حالف كالارف هدهسبا ۱

 رایدلبا لوب یتفلمافاق كالافود سنرپ هلی

 هنلوب ص هلیاتح ندناراسخ نالب روک یونعهو یدامو موجه هنن رزوا

 رایدلبا

 ىدا روشارغوا هلآ ارحا كنسهب رح رییادت

 ردکلهت هلوب بوکچ رانج قوچرب تاذوب هنلاح كنءووف لازج ملک
 ینلاوحا كتابا ایساو لاقترو هللا لوصو هسراب هللا جوک كرهروجك
 | شناصوا شمقیب ندنرهلناغ ایناپسا نویلپا ی دلبا ضرع هویلبات

 | نامه هللا لرد یتیم كشيا ارظن هنامولعم یکیدرب و كن هووف لازبج
 یصرح كئنودنک نکل یدشود هن راکفا كا دادما هب انساه

 یتیددلاح هنسارجا هلا تدش هزوا قلوا ندنراتا ی رسنعانفو

 تالکشم ماطر هرس هيلا“ لودكناب وروا ییالوط ندنلوصا هب ۷ رب *و مصاعم

 ا ییایسا هر ر راک لوب ر هنهلعو د: که دلا“ بناح بورافیح

 ۾ یتبدلوا #۶

م هنادوع هریک كنم و درا نوتکنیلونوکره ۱
 3 ET یدرلرواوآ تت

 . | هالکشماهد تاقرپ الکو هلغمعیچ هنادیم ندیکی قلع نونج یتیدلوا التبم

 | هلیدیتینسهقشلوپ كنلود هرب ندر, هدک دک هتعوک> تساب ر لاغود سنرپ
 ۱ كن الک و هدوتمالراب تقوره هسا یهورک نیا بویمهدنا تراس>

 | ردبا فوخ ندلاحوب ید الکو یدزردا بلط ادیدش ییسلدیک
 ۱ كنوتکنياو درول لر هتک زاو ندتموادم هب هب راع قارا هلته یرافدلوا

 | راعشا هنسودنک یتسلیا تدوع هب هرنلکنا لا ر 1 ائامساو لاعئرو ۱

 | هلا بدلوا یکعسءو منم كنءقوم اباوج اکو هسبا نوتکتیلو درول
 ۱ جد ندفرطرب و روشلاح هعانفا یی الک و نوعا قم وا ماود هده ر راح



  E8.دلع مان ( ساردو نر بی رق 2 هند نوبل نالوا |
 سن رف یدنغبص بوره اماکضتسا لکو میسج تبان ینیدلوا شهرضا

 لر ریلکنا هدنرالوصو هیاروا ردنا بيهن یراریلکنا بولوا ربخ ی ندنا
 بولاق هدنربح كم روک یني راقدلوا ظوفح هدنبمآ ماکسسانینء هل وا
 رايد رشاش ۳ راّقچ ها هئو رایدروط

 هک رانوب هد دسیا شما قوس زودرا میسج هیااسا نویلپان ردف هنآوب
 نعد هل را هفرف یجوا زمسباسح نسدحو «دناشوا زو دنوک |
 ی دیشلوا فلت یسلیخ ندنرافدنلوب ,دکمشلکتح هلب ردنج لویناسا |

 م اکیا نيم هلیوا بولو فیعض ید یسودرا انسام هلتهجوب
 كنودرا ولتعاعر نانلو هدنتلا یسهدناموق كلازجرب واتراهفو هدنس هفرا

 یکج ورک اتسام اذه عم یدا لک د هدلاح كج هلی هراو هن دزوا ۱

 یتسودنکو  یدریو رارق هقیضن ها هرصاح یرایلکنا بويعا زب وچ
 نزاع اس هرزوا كعا نیما ندنناضرعن كنيلاهاو ندنموعه رز ریلکنا

 یهووف لاژمج ندهب رکسع یارما یهدننءمو . .یدیوط یعقوم مان
 هرزوا كيلکی هداروا لد و هلک باوج ندنویل هاو یدردنوک هنهساارف

 یدرب و رارف ۱

 هدیرح نفو رداهب و زوسجیندیسکبا اننسام رکو نونکنیلو دروا كرک |
 تاکرح ندنرلکدلس یلعاكب تی رادتقا هجرد كن رب رب رار هلغاوا رهام

 یدراردیا ماعا هب هیظفح ربیادت لیقلوشراف هلا باتجا نده زواج

 هربخذ هدر. ربو كا بارخ بوقاب قکلم نوتکنیلو درول هدءرص وب
 | راریکنروپ رکا هلکمرپ و تایلعت هرازکتروب هززوایهاقلرب هراس تالوک امو
 ناشی رب ایاک كنسودرا رسنارق رایدنسلوا شنا ارجا لاحرد یتایلعتوب
 یرلفدلوا یضار اکوب یزرومأم "رکتروپ نکل یدیا راکرد ینجهلوا
 هد هسا قحا هررملکنا یلوپرکدو رلیدشارب هداروا رازسنارف هلتهج

 هدنرهش نوب رل كرک ندنرلک دتا هطاحاو مص> یترطره رازسنارف ارپ

 یدا ,دکلکج تب وص نوجا یرادت رخ هددهاک ودرا ریلکنا درک و

 قرهلوا سوب أم ندنس ذطفاحم كنتکلع لاقتروب ید یسنلاها هیلکنا
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 نتا شقلا قربهوا فلا هت صنو یر ك کا گیر ۹

 حک هرزوا كعاصالنعا ید ردام بود ا لیکشت ودرارب بک ی

 1 راب دشود هثسادوس غا یس رام نادم

 هبا رزسنارف هدنشات ن, سش یسهدالیم هنس ( ۱۸۰۹ ) هک و بلاح

 قرهلوا بولغم ابلک رللواسا هدنسه راع هناقوا نالوبعوقو هدل وي وډ

 نوت و راشغا رتهدهب راح نادیم ینی راهب رح تاوداو تام هل
 راشعر و تراسج ندیکی هر نسنارف نابالشاب هکمروتک روتفو ساب نوتب
 یدنا راشمروشودهنن دنا تب رفظع یرانا رارکنو

 هتثس ۱۲۳۵ ) وبشا فژوژ نالوا یردارب كنويلبانو ییارف ایایسا

 هدئلئاوا یسهیدالیم هنس ( ۱۸۱۰ ) نالوا فداص» هنمرحم یسهی رجه
 یدلبا طبض یسهدلب لیوس ككردبا تکرح هلیسودرا نمسنارفرپ سةنلاي
 یدالشاب هنسهرصاح كن رهش سددا

 كمر وتدش هدنراهب لوص كن هنسو ه هب راهروک هندنرت كنويلبان ج آ

 هرزوا ترول هلبسهرضصاحم كعالف ضب رکلاب ییمسوم زاب هلکلک مزال

 E هعوقو ت ً تاثشل لشاب ن, زاب و ندنءندلوا شمردنوک نایلعت ی رللازبج

 ردشمالک

 یسودرا نمسنارف هدر لادا یجترفا لولبا نالوا قداصم ةبجر لئاوا

 نالک هثکو او یدالشاب هکمهلورلا قرەلوا هداك یسهدناموق كناسام

 اربءاوقو ی درک هنکلام زیکتروپ لر ېک بوی هنکج ینیرادقرف نمد
 ید ا قداصت هنسو درا رماکنا هدنهاکشدب یسهدلب

 تامدخ هک یدیا یلسللورونرارس رک ذلا فلاس ینادناموقكنسودرا ریلکنآ
 نوتکنیلودرول هنسو دنک ندنفرط ییلودیلکناهداننالوا نافاکم هنس هلوبقم

 ندنکو دبا شعوط رلعفوم مکح هداروا لازبج رهاموب یدیشلرب و یناونع
 بان رفط هدهسا رای دتا موه هلا تدش ردقنره راز سلاف هلن . رزوا

 رار دلکچ وربک بویمهلوا
 یکی یسهفرا كریلکنا بولو لو رب ندنجنا عاط اتسام ارخوم

 هلفلوا رویم هعفوم ليد لاحرد نوتکیلو درول كدب بش

 رابدلوا لخاد هنسهدلب اربا وف عام الب راز مسار ۳

 < یاب #

 : ثالافترو لر هلیکح ورک هلا تعرس نوتکتیلو دروا هن رزوا كنو



 یرلیضعب یقرلوا مسقنم هزهقرف ددعنم هللا راعدا یهاوآ بوتیلوا هدنتلا

 تلم جد یرلیضع و هدنس وزرا تک د ادا اقوئ هئاوصا تار

 یهلح رگ هفرسرآ راشک اشک وب راد دا هدکعابلط نعاقجا كسا

 یدیشعا هلاوح هن ویسم وڌ 7 بک رخ نداضعا قلا ی = هرادا

 هدنسلاوح دب زدام هرکص ندننوغزوب هزوالاط هسا یزهفرف زمسنارف

 اور ژو الیتسا الماک یتغاصس ابنولاتف قرهوب توق هلتهجو واشر
 ت کلم نوعاراو رخ لو طض هز ڪالا دعا نس ةعلفو ۳

 ىدا راشعا لاخدا هتعاطا

 بویمو وتحارو مارا هرازسنارفر هتحنالب راقبح ندنفرطرالوینامسا قا

 حورح اب هتسخ یرازسنارف نشود هن رللاو هدکمرب و ناب زو راسخ ےظع
 ندنویلبا ید یرالاربح نساارف رلب دنا هدکمزدلوا ناما الب بويع د

 یدرارتا تقفشو جر الصا هدنفح رالوبااہسا هززوا :نایلعف یرلقدلا
 لاظمنایلوا فی ردن لباهوتاالماعم هنایشحو هدایناسا تولوا هيلع ءا

 یدا هدکلک هوقو تایدعت و

 هبن وب هدنفح یلاها هجرکا فژوژ نالوا لها ینناونع ییارفایناپسا
 فااع هنن رالاز حو فن ردار ۳ هدیأب وب توبا ر وضو نساتسوک تدش

 زمسلا رو داق * یشر ندنشهدلوا هدنسودنک هدناموف هد هسا

 هکلببومهلوا رادم هتنیکس کالالتخا یالماعم وات دش هل وا كنب رالازمج

 قفا هدننح رازسنارف كرلوبئاسا یالوط ند هنالاظ تالماعم و
 یدا هدقلاغوح هنوک ندنوک یرهتجو هدقلوا هدانز یراتوادعو
 علام هثئارباخم كنسودرا هسئارف بوانیف یکم وق ندفرط ره هک هل وش

 ه هک لهن ا یرزسنارف ںویھار تشا هدقرطر چ هعسا ندقدلوا

 یب رلقجهدهن وشراق هنکالف وب یرالازج رسنارفو یدزردب راچود

 2 یدرزلبب
 ههشهدنراعح هلوا رهطم هدنفرظتقوزا رها ماود هدلوصاو رللوتایسا



 ۱ تاه هب هب راع نالوا دتع وربندو هنس هكذا نا تشارذ

 تاثیمأت هلو ر ماد هنغب داوا هدنتین قعوط ناوب حالصو حص قتراو كمهری و
 | هکمرپو ت ايلە ءدلوبوب هتسارفس نالوا مقم هدندزل هیبنجا لودو
 ۱ ماود ,دکلسوپ ار ظن هن راوشهو جا نالوا مولعم هد هسا یدالشاب

 ۱ یدرویم هلیناسا ندرطر ج هنکچدیا

 هثسهب وسف هلهحو یهاولند كنس هدم اننایسا لواب لوا نویلبات هکیدلاق
 دندارجا هلبماع كنلوصا هب رب هرصاع نوجا قروئاب هحصیراملکناو

 یدبا یرلاروب یر جوک لا كشبا هک وبلا-یدا حاتحم
 نوا هظفاحم یب رات رخ بون القاب چا ۴ یسلاها زیکنروپ 2 اینابسا ارز

 یلسالوروئرآ مس روهشمو یدبا هدقءالابج بوشلاج هدنلوپ کالبنادق
 . یدا هدکعنا تنوامم هرلنا هلرسودرا ريلکنارپ جد لارج ریلکنا مان

 هدنسهب راح هروالاط هلهجو : رکیدتا ناب ه دنس هرمص یداقو هقناس نسو

 ندنآ یدمش یدباراشع ود ورک یقرهلوا مرهنم هدلاح انف كب رازسنارف

 هدا ناپ ینئاموفو ایایسا نالک هروهظ هرکص

EAل  
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 رابدلوا رفظءو بلان یرکاسع لوینایساو "رملکنا هدنسهب راح هروالاط

 هدننک رای هرم> ذ هل تقو تولوا مظنم یرهرادا ما كل رللوابسا هد دساا

 رلاوینامساو رلیدک زاوندهب زواج تکرحیخدراریاکنا ندنرلک دليا بیسآ
 تکرح یرغوط هن رهن هناداوق هلا لر یتلحاوس یرهن ات هدکلرب هللا
 هنس هقرا كني راغاط ازومارسعفاو هدنغاهس سادنارالواساو . رایدتا

 رلیدنوط عقوم هدنفارطا یسهدلب ژوژادای ید رلرملکنا یک یرلکدلکج

 ےک سصو عدم ر هیچ ندنسهب راع نادیم قترا ییسللوروترآ لازجو
 لوک هدنزرط یرلکولب یجوا یتعب لاسرا راهتچ هفارطا هدب وتوط راهفوم
 تفو هلهحوو و لاغشا یرازسنارذف ندفرطره هللا بیترت را هفرف لوک

 لاخدا هطابضفاو ماظتا تح یتب رلودراو یب رهرادا صا هدب ونازاق

 یدرب و تصصن هرللوبناسسا هرزوا كا
 یتلتررت کج لب هدبأ تٽواطا كس هلج هدئشاب كرالوی اما تقولوا

 < ندنفیدعلوب #۴
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 || قالا هنکلاع هسنارف یخد ییفاهقود هنافسوطو ینکلام هلطب كناباپ
 كنویلبا جد هلنهجوب و یدلوا رتاتمهدانزكی یسلاها ایلاشا هلکعا
 یدلاغوچ یرانمهد
 ۸به م لاو یالوط نددس هلئسم قا اب باب نایلوا ربذب لصيف زونهو

 رلد دی | ی ا مخ كنويلبات بله رلذا.س رخ نالوا دوتعم

 هدد یدقار هننسوا یزوب یی هیبه ذم *هلئسم ردق هثسر هر کصادک دا

 كنابابالثم یدشفلاق هکغا لصفولح هلبدوخیآر ییهبناحور ەرتە وىشا
 ی دلبا نییدنو بصف راسویفسپ قاطر ن زستلوا یسهلخادمو یر

 نالوا یراکفامه کلا یرهلئسم ماطر نالوا ندهیناحورداومفرصو |

 یتب قلوا ءاکتماقا هاباب رب ین دنلوب كغ روطارعا هسذارف هرزوا قاوا

 دوخ هلاصوصخ س یک كیا تماقا هدهعور هاکو هدشراپ هاک اباب

 مه هلا نولنان یهاطر كننابهر هسئارف هدا و: یدو و رارق دوخ

 لارقو رلشماوب هرزوا صالخاو قدص هیایأب یراس هدراهسبا راکفا

 راشعال رضاح هغاراک ادف ولردره هدایوب كردا قافتا هل ارادفرط
 زج كن هسهذم لئاسم ندنشدلوا رورغم هنتوق هسا نزیلبات  یدیا

 هللا رارمصا هدوهب هدا وب بویمهنوشود یتفجیم هنلوا هب وسن هلبا روزو
 یدا دکر و راح الس نیکیفک دب رللا كن رلتع"د ودنک

 هللا ررملکناو ه دکلیا تالکشم بسک هک دنیک هسا یسهلئسم اینامسا
 یدا هدکعا ماود هلا ثدش هداعلا قوف هب زاګ هد رازمسارف

 رودرا سج هدفرطره نویابان نوا ینلآ نکو ا كنهحورمشم تالکشم

 كویب رب ةسنارف هام كركو هجسوقن لر ندشیدلوا روپ هغمردنل وب
 بوئاصوا ندرللاحوب جد رّزدارف هلنهج یییدنلو هدنتلا كوي رغاو

 یدیا راشهالشان هکعا ترفث

 یتیدلوا شعار وا هلیدتس یعطو صرح ودنک تراهن ید نویلبات

 لیدعت دن ضو یدالئآ ییغحهیم هلا یکوا تنالکشم دود

 هنر دقو توق یندداوا شعار ة ردق هتفولوا هک هل وش یدلبا راکفا

 كارگناهح نالوا ىذا واو كاز روخو ت رکجو ت تعانق

 یتنکیابیمکیا كن هسنارفیرهش همورو یدتالصف هلیتعفاوم كرابهار جاقرب

 | لقت هنس هدلب هنوواس ییاباب هلهجو نمکیدتا ناب هدالاب نونا هکنوج



 یک يیدتا قاطا هبهسنارف یراق ةقود ساز هل و همر اب نویلیات

Emu} 

 دین تباهت اهن یظع كن E dE هلکعا ورفرس هتشودنک

 یدراو

 وز ,r ندنس هلسلس راد یکسا لا كایوروا هدهرصول

 ۱ 8 یدلوب رابتعاو ناش هديب . ناک دازاصاو نارادمکح هلیس هسنالم یععا |

 یدلوا هحوتمو لئام هنسودنک یزکا ۱ كس ارادف رط لارفو

 یسنچلبا اسوا نالوا مقم هدسراپو هلیبسح هبرهص تبارقوب و
 ارتش وا كن ويلب ان هلساضتفا هقشل ون تلسم یکی دلبا ذاحما كکنزبم

 ا خوک 3 ر دا بك تر وص تنصل اع نی هلم ام : هلتاود
 یدا هدقعسالیلتاط

 شلاق هتسراو ندذوفت ۳ كنويلبات هدنس هراس ررکد یلود هزلکنا

 هظحالم وید رک هللا رکناهجوب ید یسهق کا نوکرب تیاهن هدهسیا
 یدبا هدتعلوا

 دنکالف رب یدیا ماه هلبئاذ كن ویلبا تردقو توقوب هک وبل اح
 لاوز كتموکح تره لوب رب یییدلوا شعا لیکشت یک ینیدارغوا

 ماود كاتلود نویلبات ییاهکا هفیع راکفا هيلع ءاث یدا یینط ما

 رایدما هزژوا هانشا هدنساهس و

 قمری دلا قیر رادمکح سا كلاب وروا لب یهتوب مقاولاف نویی او
 ایسورب رک و اتسوا رک هددسیا شمزتسوک لیلدرپ هنخددعل وب هدنراکفا

 یراق دلوا شمرافح ندلا اروبصو ا ولف ابنالا نارادمكح رت اسو
 تاعداص كرادتو تافام الت تويم هراعیح ندنررطاخ یکلاع دیش وب

 تبارق یر هر كن ولاتسواو ربا تصرف دصنم اعاد نوجا
 ید هل وا رذماشاا با هب رهص

 ینهماندهع نائلوا فیلکت هدنمح ناتسهل ندنفرط واهیسور الایدجورو

 یس هلعاعم ندا نابرج هدنصوصخ لهأانو یسام هلاضما كنويلدات

 هلتهجو یدیشلوا بجوم ینلاعفنا كن زدن اسکلع یروط ارعا ةيسور

 نیفرط هچرکا بولوا ادیب تدوزپ هدننب یرلتلود هسنارفو هیسور

 هدر هشیا هدکمریو تانیمانو تاحاضبا هرکیدکی كر یاربک هدابز كب یتوب
 ىدا هدقغرآ هنوک ندنوک یر هلو تعوصخ

 هک اب

 و ی
 ی
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 جور رفق د دمتو اضما كنا ياش رکن فلا نا
 هدغ روب همان لواقع روک ذم هدهراوا ی> یدا كعارخأت ىف دش هدام |

Eاهدزار , ًاراظتنا ةتبدضت ندنفرط نویلپ ان نکیشفلوا اما ندنیفرط  

 2 یدیشم روشود هرخآن یوزت سا هلنالءلو تیل ۱
 كتس ودنک هدلاح ییددلوا رارفیف ییالوط ندنرخ ات كشیاو سلا نویلبات ۱

 هلکنا یسیرنکا كنتارادمج اب و روا قصلوا عباش یکچ ہدیا لهأت |

 ۹ ی یر ی ی و ی ره و و سرو و و و ی ی و و ی

 ضرعیخذ قاود اتسوا قرلوا راکسوه هل اصعسا هرهص تبارف
 هی الکو سلحم یب هد اموب نویلپ ان ندنکی دليا تبغر و شهاوخ
 تیارف بسک هلیسنفتف ندنراتلود ابرتسواو هیسور كنویلبان هلاحالا یدل

 دبابو بوغچا هناذیم یسهلئسح یتجوا ولربخ هدنقح ةسنارف یسلیا
 یسهتسوپ عروبسب هدانئاو یدلوب عوفو ارا قالتخا الکو لانیب
 یتیدنلوا راطتا هنساصما كتدمان هلواعم نالوا اد هناتسهلو یدلک

 هب ولهیسور نابهو یدلوا لوصم یراکفا ذتنب قرلوا ریکلد یبالوط
 لنکح هیعهدا قیدصت نس همان هلو اقم نات سهل قت را اوس ی و باوج هدناب ون

 روا یرام یزد كن روط ارعا ارتسواو یدشارحا یتسلریدلس ید
 هیر لاشرام قرهلبریدشال رارف هلیساضر كنيفرط یجاکن دع هنویلبات

 یدنیک هيهناو هلاکولاپ ندنفرط نویلبا
 ۱۳۲۵ هثس عل قو ¥

 شضداصم ٌهلئاوا كنەرع ىس ره هنش شب رکی ز ویکیا كب وشا
 یحربنوا كن فا ترام یسهدالیم + اس نواز زو کش ك . نالوا

 یدلوادقع یاکن اعسر كنویلبات هلا رولیرام اهیلا راشم فر یوک

 هدنس ادعا كنيجترفا ناسین: هللا تکرخ ندهناو نابه بول یرامو
 . یدنلیف ارجا هلبا رلکلنش یظع یفافز سما هدک دا تلصاوم هسر اب

 فلاح هنسودنک هدانالاو هبلغ هتلود ارتشوا نویلپان هدهبراخ كوص

 هدنرابب هلیایرلفنم یدنک یکلاع یقیدلا ندنرانهدو دیدهت یراثوا

 يورو و یدرو. توف اهد هب رب هود رک مت ۱
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 4 KE نالوا: هللا ۱ ورا یر هلو العفن ا کیم هز

 كتل و دید "یردناسکلع سم هنفدنارواط قوغوص كب هدنناراعو

 ۱ دنمظعت و رک كنسودنک كرد! نایهرد یرلناصعت ماطر دکسررادا

 هدنفح نویلبات هسبارللاح وب بولوا روبحهراذتعا هلهحو قج هنوفوط
 ج ییدلوا ب بناس و نه BH لب و و

 ىدا لکد نطل بوجح ییالوط ندنا تویم هروک
 ۱ اضنقا ةلاصم یکیدلبا دّقع هلبا ول ان رتسوا كولا هک و لاح

 ۱ كسکره یسهوالع رب یواح یسوفت نویلم یکیا هنغلدقود ا واشراو
 قوخ هجهرسور یسلیاص تعالع هت دی دمت كنتيلارق ناتسها ,هدنرظن

 حاجا كن ردناسکلع یخو شلوا بس هب هشلد او شالت هداملا

 | هنسافلوا ابحا كنتموكح ناتنهل دمبایف ندنفرط نولبان نیم هنمارباو
 | ناتسهلو ولهلو هنسمال دو هداز ندنرمضاح لاح كنغادقود ام واشراوو
 | یسلوا اضما هلواقح و راد هتسماغلوا رکذ هدر قاروا كن راسا

 ]| تنوذأءهروقللوفود وپسوم یسجایا هسنارف یهدفر وسر نوجا
 ىدا شلرب و

 ۱ یس هرس كن ردناسکلع هدنناتا ین كن دمات هلو اعم و هتساا

 | هک هلب وش یدلنوف هلادیم یس هلئسم یج وزن هنویلبات كن (انارشود نارغ )
 | لصاو هیاوصف هحرد یعطعتو ناش كنويلبان هنب رزوا یسهطاصمهنابو

 ۱ ىدا یس هظ > الم یسالوا توروع 3تا كاتلود هدناوو ندشدلوا

 یودناشلوعوقو اطخرب رباغم همالضا ا وک ہد:حاکت دقءام دعم هيلع ءا

 جوز هلا سساررب هد ودا قیلظن ییفزوژ هع زوطارعا هلیس هناهد

 ثح عوضوم هلتسوب وربندنسدطاصم هناوو یدشود هسوژرا كعا
 هج روطارععا نویلبا هدنسددنوا کالوا نوناکو شالشاب دغلوا
 تیمرکهرزوا كن جوزت یتسهمشمهكنب ردناسکلعهدعبیدبا شلیا قیلطت
 ۱ فلک ه یردناسکلع ییفک و روعتاوف ودو یدشرک هن هراخ هرزوا

 كيس كنسەدلاو ان وک ہد سبا شتا لويد هلا تدنونم لاک یردناسکلعهدک د شنا

 در یعرغ ندن وب بويان تلهمزارب نوعا لیصح یساضر

 4 راد و
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 كنايعلاغو ییادنالنف هنکلام هک ی سوز نالوا مّقفتم تن ۱

 قنروصر, كقطنوب یدنفا بع یسیچلبا سراپو شعد ( زاوقوط
 مزال كا تکرح لصن هدسراب هنب رزوا كن و بوردنوک 4 یلام باب

 ۳ یفلاس هرکصزوزدنج ردشعا بلط هد دحج ناولعت ر اد هنکح هلک

 هسراب ت تارب 3 = نالوا شازا ندنوامه او راد هنن ر هطم هرسلس

 سارد یکهدشر 5 هح رکأو ردسک هزات تایح هب یدنفا بح لوصولا

 شاباضرغیاح عوقو تورافیحراتات هسراب ده را بیعع یسولساوق

 هداخا وب هدهسدا سلوا فقاو هتک هد وا یاود ةسلار ندنکو دا

 موتکملاح تعیع> ندنفیدلوآ لاکرب یشریماو تلا كنویلپانهلیاول هبسور
 هدام سکع هلبالث ندنرهنرغ هیسور هدنر هترغ سراپ قز هل وط
 تیفیک مشت هبیدنفا بح اسر هلهجووت ىدا هدقهلوا نالعاو جرد
 هلرهلک هبهناخ رافس یرلیضعب ندنز زوم رسنارف قجلوا میاشینیدنلوا
 ندنو قود رک ام ولەم هال يص نكل لدتشا نس دره ظم كمرک ارادرمس

 كنار رح نانلوارکذ كرهبد رد راکرد ینجهلوا نون  كرع روطاربعا
 ردشلا بوینسا یس هجر هلهجو هصالخ

 E كنو هيس ور ار ظن هنلا-فعض نالواراکر دك هیلتلود تقواوا

 ندکب نوا الا هج ور هدنه اکشن هز لس نکیا لومأم یسلوا لما لات

 یسودرا هیسورو یندلاق بوشود هده راح نادیم كلوا هبسور هدا ز
 عاه و عالق ضع نالو هدنرللا هدنسهعب عاص كن هنوطو تواغایلک

 كن هج یغیدلوا روج هروبع هفرط هوا ب وغارب رکسع زار هب همکس»
 یسءد مدتا قالا هنکلاع هیسور نتكلم كويلباو شلوا ییواعم

 كس روطارعا هیسور هلسلوا ندنل و ناسحاو شع یتاشواط یک ہد غاط

 زدشلش الکا ینج هیملاق هدنتنمراب رب زیالوط ندنوب

 رکو ب بوبلوا یانو ماود هدرگفربو یسافو هب هنسک كنويلبات هک دلا

 هک هند مب نایفر كلودون مدلبا قالا ینادغب و قالفاو غار

 | برف د تصلاحتو یتسود زالا یکیدلبا زارا هنن روط ارعا هیسور

 هدالاب هک هلیوش ردشلوا تموصخ جج تباهذو تدور لدبم هد دهعلا

 هدنربخآ رفس نالوب عوقو هلب اب ریسوا كن ویلنات هززوا ینیدناوا ناس

 یس هر ر كتنواعم نالوا دوعوم ندنفرطیرذن اسکلعیروطاربءاهیسور
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 یدقتحهو یودوم هدابز لا دنا اپ وروا لود كل هیلعتلود لصاح ا
 هلویناتسا كنس اغود لكنا یدتفا دیحو هلنهج یخییدلوا یتلود هرلکنا

 | رکا هدلاح ینیدلوا شابا بیوصت ینلاعا هدنهیلع ول هیسور هلباباح
 ۴ كردنا شحوت هلبا داب یی هیضفس ةعقو یکبا تطاس نکا

 رلیدلنا تفااع

 هیضور نویمک قوح یسهرا هلهح و یفج هوا ناب هدرز هکر دب رغ

 یلود هریلکنا كر دنا روهط هععاع 5 یرللود هسلارف 9 هللا

 . نيسو سد وصد  یرابآر كن هلاحم كا مزال ی وا دوق هللا وا هیسور

 ردتلدا

 زواجت نر هدیهالوا یسودرا دیسور هرزوا یییدنلوا نایب هدالاب
 شالت راحوذ كن هیلەتلود هلغمز وب ناش اب ورسخح ه داوس ار كردبا

 . عروبومروئالود یسهلا زتسنارف هدټداعسر د هدانا یددلوا هشادناو

 "هرمهاحب ینیدلوا شایا ثادحا كنويلبا وشر اق هول ٍتلکنا امدقم
 رلکنا ی هدنداعسردو یتساوا لخاد ید كن هود هند امنا ه زب

 هد صا لوا هیلعتلود هدک دتا فیاکت سدر ولو هردا ویسوم یسعلیا

 هلا کن دارا وز را یس دبوس كنسهعز ان نالوا هللا ول هیسور

 یراقیلکن روکذم ردنا لؤبق نطسوت نکل اب هدنایوب كن ولا نارف

 لباق هلا صم هلا ول هیسورو .دکمزدشک ويد رولیفاب هنېاجا هدعب
 هرزواكعا ماود هرج هللا ندشلاک هدزاه) مسو» كح هلک هسلا زالوا

 یدا هدکلبا تشد هناکرادت لوب

 هبلغ لا هدنسلاب هن وطا هلهج ولوا كروا دیسور هسيا . ن زیلپان
 هننالعا كنفافتا نالوا هلبا یردناسکلع یروط اربعا هیسور ییرلفدلوا

 كنسجرفا لوا نوناک 0 (۱۸۰۹ ) كردنا

 یدلا مد اروم كلود داف ور

 | هدزک دفاو هدفرش ندعغبدلوا دودح مه هلتلود لویئاتسا هيلع انب
 كنول اکا نښه رکا تاودو کج هیت هديا تراظن همدان نالوا

 لر "ملکنا رکا قو مردنآ هب اج سود هسرراتوف ن ندند وه ڪپ

 زدن : دداوم رواک ندلا ییدأت هسرلبا تبع ۵ ژراطخا ربا تا

 س وا

 دک تسود #



 ی وت ر اتارا یسكلبا ریا ییا نالن شیوا بساتم 7
 شاباراسةتسا یغب دلواهن یدا داوو هداو هلا عده هیناع اب ۱

 كئس اغودزرسنارف روکذم نالوا شمع ندنس هاست نولوط هدف و

 ید یتفن دلوا شل دنا مهمو ب والغم ندفرط یماعغود رلکنا |

 كسا ودزیلکنا نکیا هدزاغوب امدقم یذنفا دیحو کو لاح زدتلوس

 | ریلکنا ییساردنوک رک د هرق هدکلر هلبس او د هلءدلود هد واک هلوتاتسا ||

 ۱ ید هدر وقف سا ام هدندورو هداعسردو (شعشلیوس لصر

 بیس یا یرلیضءب ن ديل ەتلود یالکو هد هسبا شابا خور فو |

 ددرو ثح یاج ی وق هنارجا عمق وه « رکو ندنرافدلوا شم اعا

 ناسکس امدقم ) رلرض»ب هدفدتلوا نایمرد هدنروشم نکا قدر هوا

 هدايا مج هد واک یرلک ماکنا را ربو, هر اتود هسور هدن مس کا

 هناهد هکمر و یک 4 ول هیسور مدعم ندي قارحا مارب ةيلوتلود>

 | ضرع ودراو زع رک یلیتاص ههیلءلود ادتا هرزوا كا ذاا
 یرلنا اوک هدقدئوا اعا ینیداوا یوژ ندهیمتلود قاط بودا
 و زا ها الم نکات درز لوا شات هیولدیسور

 وا هیسوژ هددهعلا بدرقو رای دتا راس> لاصدا هواه یا ود كردبا

 ردق هنهاکشبب لوبناتسا ردنا رو یعندزاغوب لیا اعود كردا داخ هللا

 | نکدهرف هیس هناهب كعا ضرع هیولب ءور ید هرکوب رابدنگ بواک
 | هبدس وسوو مهو وب د ( نوسلوا هعدخ رب هدلوب وا یراثسبا كمك |
 | یسشاوب هدنهیلع هیسور كنول هزلکنا ) ید یرلیضءهب رلبدلوا بهاذ |
  كنوا هیسور ییم هنفیدلوا یشانندنداحما هللا نویلبان كنم زدناسکلاع در |

 ۱ لق یر ولوا تسود هلا اا دش هد ول زوب یسهرآ لا نویلیات

 دثنالماعم رهاوط كناپوروا لود هدرمهءوب ۳ طء بەد لع تبراخحتو

 هل وس اتسا كنس اود ولكنا هیلع ءان رای دید ) ددو اج قعادلا

 هلیوا هن رزوا موژ نالیروک امدقم ) بویمهنلوا تراذج هنسلروتک
 | قلوا اتش مسوم یدو شمک یتفو ؛دهسیا شا ن ابرج هرکاذمر
 هاو شاریو باوج هتسنهلبا یلکناوید ( شمالاق یموژ) هلییسح
 | یظفاح یژاف وب ز نکدقا هرز وا قغلوا انتغا هداز اه د هب هظفاح

 ۱ و هما حا هاشاب شی ورد د



 و
 :كناشاب ىلە لصالاىنەسيا رادو انراوب تواوا بم کوب هتشبا ینعد شخاوا |

 دوم دات هو د یصخرع "رلکنا هللا یدنذا د دیح و هدنزاغوب رک دقا ام دم

 کا كنولءتلکنا هدنراهب مسوم یتهنس ترذ یرکب وبشا ندنفرط

 نواوط كثئدسنارف دساا هداننالوا یدیشلدا راعشا یراغک ةش رزوا

 ن دنکو دا هدقعل وا مادقا هر دی رح ت اکرادت ه یص قص دنن اأ

 نددنرح نفس یدنیعمو یدرویم هلرا ندرل وص وا ییارعما زیلکنا

 نداروا نکیا «دنرلفحا یس نیرجهقرونیم هلس اغود هداوا نیرشت
 ندنساغود یشاتند هحو مشم باسا هدنوتکم یییدلوا شمزاب هردا |

 راذتعایالوط ندنکیدم هديا لاسراو زارفایک نوجا كيك هزکدهرق |
 راوب هلا راطخاو ناب ینکج هلب هردنوک اغود هرکد هرق هرکوب و

 هدلاح یییدلوا قج هنلوا قوش اغود هزکد هرف هلهجو قباس رارق
 هلماعم هئاتسود هدنراعح ؛دنرلک دلک هشزاقوب رک دقا یرلکلکی رلکنا

 نایمرد ینکجهلک مزال یرادصا لاع نامرف دعطق رپ صا یسئلوا

 هراب ز وقط هللا قایق هعطف یذب نوا كول هسنارق ةد انا لوا هدو و

 هرگاایوقیج ندشاھا نولوطعهلب رفرب یماتودر ترابع ندنیترف
 هلبتس> قلوا قفتم هلبا ول هیسور هدهسدا لکد مولعم یک.دنک هو رطهت
 بوش ود دنس هفرا ندشندلوا لع یټ نع ةبزاغون دعلف قاچ
 ۱ كدیلاع نامرف رب هوا دلا ج د BSE E هر ز وا قعالاوق

 E 1 هل را ذکتلصم راذدرک هب هملق « ر تولو د

 | مهف ہرا نکتصم یییدلوا اا ك تداکش ندنآ هلغلوا ندنرادزارف

 EE ردشلدبا تواب وک هلا

 ۲ هدیواک هلویتاتسا كنداعن ود رماکتا ناله ابا یههرکاذم كنو اضم

 | ںاما هنهباد واديسورو یرارما هزکذ هرف هدکلر هلیساغود هيل هتلو د

 2 ۱ زدآیسعلبا "ریلکسا ۳ هدنداعسرد هان کا یدیشلرب و رارق هیصوص>خ

 ۱ نافس ولکنا م اطر هدزاب وتنک» نالبردنوک هتنادناموق یاو د

 | عرفو یرلعا تعرع رک دهرق ةدکلر , هلیساع ود ةيلتلود كنس هرج

 هدهتسا ر تفواوا ید ی رادعمر و هن زافو كیدنو یی زا دعم ۲

 ۱ زارفا هس نونا ینغ اطرپو ۀنرزوا یرایک هبسور نالوا زادنار کش
 ۱ لالخ یدیشمام هردنوک یک هزکددرف هلنهج و یدیشعا لاسراو
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 هلیسح .a وا فا زونه هفروف سفت « دلاح - ی

 ندنراپمم هسنارف یونردناد وشا غروبوم ویسوم یراذکتصم هسفارف
 "ریلکنا نیکا شبح و بلج هنترافس هسنارف هلبرقت زر كرد اعداو .دع
 هسا غ رون ومویسوم بودیا هبلاطم ند هیلعثاود یتلبیس هل كلا یسییلبا
 قلا ییالوط ندنوب اع با ندنکیدلکهدا رارصاو دست ءدیلوت

 قوعح نایلوا مولعم زو ھه هد اعسردو یدلوا جاعزا راحود ردقیا

 ناودد وئردناد تاهن یدلوب عوقو رلهثحابم لیخ راد هناراسم ةیلود

 هلبا اض را عروب وم وم هرزوا قلوا ر دانم 6 لمس هناخ كاج نو اه

 ون ردناد هلیطسوت كنسحابا هسکو ب ولی ربدتا هيل لیس كموق مع

 هسدالم وئ نجا نوک ھاو هیلعتلود هلباتغارف ندنس هاج 'رذکنا

 صیص#م شاعمشورظرکب هرهش انقوم هنسودنک ند هیلعتلو د فرط هلا

 یدوبف فرصعرب هبیریم باج هر, دوه هد ةقیاضم تقو هلیوپو شادیا
 ردشاجآ

 هدد هعطق یبا موز یسهیحان ذا نالوا ندنتاناضم كىدنو لصالاف

 ند رقوط یساروب هدشانکشت كس روهج هعص و رارج. هلتسح قلوب

 ۳ ارج الا ەچ وزب ارخوم نکشتلوا ق واحلا هر هس ورح كلام هر یرغوط

 لاخدا رکسع جد هارو ق> ۳ هدک دا طض ولدسارف ییهعرس

 اشا ىلع لند هنت قصاوا روصح هفروق هلهجواوا هرکوب یدیشغا

 هل راذکتصم هسنارف ر اداکوب ندنکیدتسدا كعا طبض یب هغراب ید
 رزسنارف یهددخراب تناهن هرکصندک دا نابرج تاثحابم هجایخ
 واهنلکنا دوخاب میس هیاشابییع ی هغراپ هللا تع زع ةثبدادما هفروف
 راهظا دنلس. كلاشاب ىلع هس ردیا دوم هاا ىلع هد ودا طض

 نکیشعا قیلعت ةثه دصت كاتلود یتسدعطق رارف كردیا اضر تروص

 هب وا هزلکنا اشاب یلع هلیا عدقت یعسر زرعت هعطقرب +بیلاع با ابق اعتم

 ندعفادم هول هتلکنا رازسنارف نالوا هدهرو ام ااو شهرویدا هن اعا

 یس علق هرو امابا ندنکیدلیا هناعا هواهنلکنا اشاپ ىلع نکیا لکد رجاع
 هکو لاح یدیشغا مابق هرات اکش حظع وی د شعلوا. ماست هللا هرو
 تالم اه لرلزساارف رادوانرا نانلوب هدنتمدخ ولهسنارف هدهرواف اب

 دنفرط كرلنا هدندورو كزیلکتا هرکوب هل رتذلوب رفتم ندنسهناتشرد

 مسا ¥ ۲۳



 هماخ فیکتو تؤي ادأا ازم سامع 6و ةد كسلا شو حر دانم ۱

 ا یتساعو دهیسور نانلوب هدنس هدنامود تر تل و انیس رل رملکنا كردنا قف

 H  هتسزوفط رو کس کب ردنا مو هن رزوا هعیس و ارج ید ندقرطرب

 ۱ وا كجا تبار هی چ تو فن ما هلي رار وغ ام نادا و

 ا صراتو ناو هللا یسلاو ردلچو یرگسع رس
 E RS ردشل ردنوک هيلع مماوا هدانا وب

 وو هدااوب دن هتکن دلتا ازت هدنکرات نارا ك از زا دمع

 « ورمص هطاصم ظنا مه نالوا فدک هب ۵م "ربا تاود ندنفرط

 :رمطرا ید كواناربا لباتاکا هلب كرت د دیسور یکلاع ضهب كنارا
 یققفاو» كئول هیسور ابا ظص یوا ئالا ٤ ضصء؛ یک دادغبو

 || دفع هدنز هلایع واهسنارف هلباواهیسور هرژوا ینیدنلوانای هدن.اندلج

 . | ندنکودیا شخلوا كرت ههسنارف هعس رار دهم هطاصم نائلوا
 1 را هلیتف رده نوای یاداموف لا وو داور ی درک بقا

 7 | یرزسنارف اذ نواینیس هکنوحو یدیشعا وا 9 هول هس ارق هدو ص

 | وا هرتلکنا ليتل ود و شعا كو هها رکلا عم یر ارجو ندنکیدم وس

 ی هزملم> را هعطابر £ ا تر نالعا هد

 ۱ 13 ا انک ردق هلو رل هلیاجورخ

 ٠ در راح هدرا ا یراتلود هملکناو هیسور ویک قوح یس هرا

 | رلیدلوا ردیا ذخا یییرهنیفس راك كنهیسور هدفرطرهو رایدتا طبض

 | اوا نالوا فداصم دنطساوا كنس رفا ین نرمشت یسه.دالیم
 . الیتساو طبض تیز هطا وفدرحو قاتاو اینول افکو هطااز هدن اش

 هلبا طرض دیتا ًابرح كرداموسه هثرزوا هرواماا هرکصندک دشا
 رلد دا ہرے اٹ ی هفروق هدعب و رلیدلیارمسا یرززسدنا و یهدشورد

 همان ات دهطقرب ندردآ ونضوخ یسعلا اکا رحات مان واردناد ن وج

E N 
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 هنصالساو داد رسا كلاسك هيلا یو ا هلکع ادعو ی < کج هدروتک +

 اتش دنا نرومأامو ارزو ید رطاوا هدک زا تف ورب دن

 یسلاو ا لبااڈا فیرش هیلاراشم صوصخلا ل١ه یدشود قافلو

 كردا تدش بسک هدااوب توادع نال واراکرد هدا اشا ےلس رزو

 رداح یلکرکح س هراجآ اشاپلس هسرز وا یکرح كناشام فرش

 ضارغا كناشاب فیرش هدرفسمادا هلی وب یدلاقیلاخ ندرکسع قلا
 هلبا لرع نامه ندننبدلوا یلامیاضر ریاذم هدا یستارغوا هلباهاسفت ||

 هباشاب ىلع قبسا ماقماق نالوا یقرصنم عام هیت الع یتاانا نوزب رط
 . تماقا هدلحم نالوا ةالو لح هدب وراو «ردلج كناشاب لس هیچ وتاب

 یدلروب راغشاو صا یم 3 تفقد هب هدطداع سا هر |

 جاطارما یلیلح هرازولا عود رھ قرهثلوا لزرع یداشاب داهرث 9 اواعته

 قرشو یلیلاو نوژپ رط هنس لھ ع هل ترازو هافنا كناشاب مهارا قیسا

 طار و طض رذف هوو هقرط لوا كنآ بولوا هجو یکلرکسع رس

 مورضرا هرزوا قاب هنسهرادا رکس نالوا دش هدمو مطراو هتلابا

 یدلدیا غ نیو بصا ستم اما نیما هداز از سا و ا

 بوااق لیهم یلصم دودح ةظفاع ا ges هک ولاح

 بولور وی هررزوا شافنام* هلبذاحا تصرف ینوب یخد روا هیسور
 رد رلشاا رلیتساو طیص ییهعاو

 کار ت یس هلئسم یس هظداح تر هعلق موحوص هنرزوا كنود

 قر هللوا لاسرا تامعو هاخ هبج هب هروبنح هملف هلکعا تیمهاو

 هداز كم شاک قو نانلود یظداحم هرزواكعا عا هب هظذاح صا

 ردشار دنوک یلاعرما هک نالسرا

 4 هیحراخ علاقو صما *

 یلغوا بوللو هززوا برح هلبا ول هبسوز ځد یهاش ناربا هدناواوب
 مرکا رادرس هئسودرا نارا ازرمم سابع روس نالوا یدهء لوو

 تنابد هع اج تهح هل ءو هدند ودح هيس ور تاذلا قر هلوا

 قکرح هشرزوا خشم نعد هدکلرب كن هیءالسا تاودیکیا هسا نا
 هد دودح ا كه لاراشم "هدارهش یم هد دلوا ند ةض ورة روما



 م ا

 1 هان ایذه قاط رو مانا راها ر سو هلال رازج یک قغآ نوشروق

 ۱ 1 2 هیلع ءاس یدبا نرابع ندنابوک هوا ندا ماوع ناهذدا لالخا

 . || برق اتش مسوم نامه بویمهروک شارپ نویامه یاتود هدزک د هرق
 7 ا اشاب نادومفو شلوا لاخدا هیهاسر هلباتدوع هدک دنا
 خر لیمعسا یربهس هرحلکنا اقاس ندنولامه ناودد ناکحاوخ هدهرد

 هددعایذ ارخوم یدا شفلیف رومأم هتماقا هدنس هناملحاس كندنفا

 رددوا بصا ارد نادو

 لوطا هد هرس ه ینیدلوا مادقا هان و لكنزادحرس ىلىا مور الاهحورپ

 قرشو یسلاو مورضرا قردلوا ماعما ید هنس هظفاح مما كنتهح
 ی اش هافک رادعم هب همزال عقاوم گكناشاب داهرف یرکسع رس یناح

 دودح ةظفاحم نوراو هصراق تاذلاب هرکصتدک دتا هبیعت یرکسع
 ند اضف یلوطانا هنتیممو رامشاو مما هنسودنک یسایااتتعا هاو
 مروج یجدنوجا یسهظداح هانا هد.رص ییددالوا بر رکسع ی 5

 یدبا شاما بیر رکسع رادقمر ندنفرط

 یسلوا عاما یراموسه هنیرزوا شاف ارور ور هحدقمو

 یرکسع رس ییحاوس یلوطانا لک د «,وو یسلاو نوزررط هنیرزوا
 هقشب ندک دا دادما هلرکسع رادقهر لاحرد اشاپدع فرش نالوا

 ندنفیدلوا شمردنوک هشاف هلرکسع ولتیلک یتلغوا یبزوط یتایعا هزر
 هلل وا ع امسا یرلموعه هنب اروم هد هوا شمکچ ورک ادعا
 كکبنبما هداز یلعوطاب نانلوب یظفاح شافو یرمصتم یغاصس هیئوک
 یییدلزا ر صا د دشودیکا سوادا نوا یدک می رح هرا رته

 رکسع  هجەقشإ یخد نوعا یسەظف اع ننامل موطاب هد هرم

 ی دیشلردنوک
 هاشاب فیرش هیلاراشع یسر قاعوا مان لابروک ندنس هشاط یروک
 هسرواه ر و کلید کرم هنسو دهع ند هیلعتلود یرطر ؟۱كردا ا

 یتفج هیعارغوا یراول هیسور هنسرلاوح شاف كردیا تمدخ هلیا تفادص
 صل ندرل هیسور یلاحک رکا ید اشاپ فرش بودا ناب
 یامرف فال هدرکر س هنس و دک هلء ااهناو ضرع هواه اکر هسردنا

 ۳4 روتک 3



 ۵ كنس هرادا رز کی لیعامسا یر ورس قرشا كرات باس لبامود 1

 هدنعص یلاس را هبهنردا هلبا بدتر" رکسع رادشهررب ندر اضق ناثلوپ / ۳

 یدازاب یلاعرحا :ههبلا یوم |
 لیعاسا یفرصتم یضاصسلزدنتسوک ندارک نار مریم د ازاشابد چ سال ||

 بدا ییایعا لدن وک لدا یسفح يما كم را راد رم هدانئاوب اشاب

 تالسدا کاک لیعامسا یز ریس هکنلدو كلرلن ایعا را هلکع | مادعا یاغا 1 ۱ ۱

 ندنفرط اشار دیشروخ ی کار یبناج هیفوص ییددلوا یداب دنینما

 لیعاعسا نامه نوجاراکفا نیما یشانندقملوا اهذاوضرع هزواهکر ||

 ردشلدا عهدو درط ند:لاوح لوا هلا عور یراما كناشاب 8

 هراجرز ك ویلاو هعطق حوا هلا ییالعوشاب هو رظاب هدراهد مدومهنس و ۱

 ندراه ولاش نالوا شا راعیح 0 رک دەرد هل ناونع یساعود هنوط ها
۳۰ ۱ 1 ۰ 1 ۱ ۳4 

HE:تیم کود هیسور یسصعت بویه هلدروک هد و نالوا رظاتم و لومأم  

 هس ورو ید ارغوا ههرق جد یسضعل یدلوا فلت هلیس هن دص

 نافسو هلحاوس ضعب هلبا راذکو تشک هدرکد هرق اجاح یراهنیفس

 اشا در جالا ارد نادومش هدلاح ید داوا هدکعا راسخ لاصا هراح

 ٌدلاما هک د هرو ندفازوا ی یسک: زاغوب بوعیح هر اص> قاوف

 یه اشداد نریضح مادقا را تاهن یدا هک ا راظنا نسو رود

 نیتف رفو نوبلاق بک ولفابقو وازابنا حوا هعطق ییانوا هساضتفا || /
 ند زاغ و هدیحر طساوا هلبا ات ودرب ترابع ندنرا هیفس تور وڌو

 دش راف رط هیلاقتءو ۰ قر هیاللوف ی رایف یلیا مور بوقیح

 یدم هلبروک شاار ار هدیودنا قداصت هنساع ود دیسور هدهسدایدتیک

 رارابهشا هدنتیعم رک وا یسهب رک : تامواعمالصا كاا ر نادوبق

 نالوا یم هبه اشا نیسح هارد یدیغو دە رګ ناطیاص

 شعلا هکلم بسک هدارد هراګ نف هليا تایلع هک دلو | هدنکا رائادوبو

 تویارغوا هتوادعو نيک تامدص ِ یدیس هدهسااراو ناو

 دوجو» ندنرافدلوا ناشرو دورطم هفرط و لوتعم قحر یک

 اید ریس الباب :ه ورک ابروزو هک ندا وا هزاسرپ : رلنادوم؛نالوا

 e ۰ مزب سما كفرک وا هسدنهو ۳ 2 هو اهزب هد هات یو

 ما ها س تس
gomeدم د س  



0 
 ۱ ی روا دکر اکس اردا ما هر وآ هیسور ەد ۳

 رم م م ا دا NE A ید ایا دجا

 ۱ ید روک هب نع هرزوا یا
 اتاپ ى یرورس نالوا یار جاو ی جرج نوا 420

 1 ۶ زق ییا 4 ارغزار ھ تولوا یظفاحم یجئاساو ی 7 و

 ۱ تقیا تماقا هدهنردا بواب ردلاق نداروا اشاب دجا نالوا

 ی ید, راس هق رطاوا
5 
۳ 

 les یا ر یرکسع اتش هرلءفوم نالک مزال الا هجورب

 نابعا ك راضف هلجلاب قرهنلوا ركذت یلاوجا كراهب مانا ید ندفرطرب
 : هدراهب ل لوا اباطخ هلا یراترهشو مسا هنب رادنفا باعصاو هوجوو
 ماقم نوا یرلمشنپ ه وراه یودرا هلر کم هبل ره یکیدت یراتردق

 هجا سشب و یدلروب رادصا ,هءلع - يماوا ی یوصد ندارمک تفالخ

  یورطسف هرزوا قلوا ندنن ارفن یغایوا ءابس یلاع هاکرد هلبا قرت
 2 ىا هاکردو كب ندنرلاضو یاس ساویسو یللا زویکیا نردینغاصس

 ] ندراضف یهدنراوجو هبهانوک هرزوا قلوا ندننارغ غاجوا راد
 ۳ فن ! زوویکیا ندراصف یهدنراوحو یریکشاطو دادآ یو و زویشب

 اا - هدنسلاوحو هه وضو اه فو دانآ شاطو هک رهو راسکنو سالیمو

a e FF ae 

 | هیلع" ۱۲ سو ده یورو وب فر رفن زو شب ند راضف ,عفاو
 رخ FS یدلردنوک
 ۱ قعلوا لاشراو زار وا نامه هس رولک م رال قوس رک هر ط هئرهو

 1 ۱ | یاب یجاتسوب هرردا و بدتر یودرا طا تحارب هده ردا, هرزوا

 3 وا بال یدیعا عوض و ه ودراو كاا رج غوا نرب ود عاط

 اڪ یبا مور 3



#۲ ۱۷۱ € 

 بلح هودا یودرا یاتشم هلا لاسرا هرودنک یروشنه ندئغیدلوا

 اتعا هبدظفاحم رما هدب وک هند اج کوکر باجالا یداو یدنلوا

 یدالف لاسرا هور نامه هرزوا كيا

 ندرصع ناعصنربهاشو ندنراشاب یبویق یاع ءاکرد هدناوآو ه و

 یوک رب هليا رکسع هداب و یراوس رفن ك یغیدلوا دهعتم غا لوزو ۱
 هطداع داحالاب هلیا اشاب نیدلا ىلع ناشلوب یلغاحم توراو هنس هداف

 ردشلوا رومأم هرزوا كا مابق هب ةعفادمو
 ندنزلیشاب یبوش ییاع هاکردو اغارع یباع هداز ناعع هرق یسدو و هر

 لاسراو بيتر" ندنرافرط اغا نیس> یباح یلسم یاس ناخ وراص
 هرزوا قلب هدنتیعم اشاب ىلع یبصراق یخد رکسع ردق كکیا ناناوا

 ردشلردنوک هغجسور
 قمردناوب رکس هچەدابز د هدننعم اشاب ساب یظفاحم ویکی

 رفن زویکیا ندنساضق ه وحار نوا یلویکیت ست هلیساوا ندلاح ةمزال
 رفن كب یکیا ندنساضف هلولب نوعا یس هطفاحم هلق یکهدنسوشراقو

 لوا ید نوجا هراس عفاوم هد هرم یییدالوا بیتوت یرکسع اتشم
 ردشلدا بیرت رکسع رادقرز, ند رلاضق ی لا

 ییح ب وللوا بیئر رکسع وابلک ید نوعا نوباسه یودرا یانشم
 یرلفدلوا ند رادتفا باحا كنلفوا تزرع هلبا ىلغوا كاك یلسوس ط

 یلاع هاکرد هلیس هباب لوا روخاریم یسهعطام سوسرطو هل وا راسا

 رابج نالوا فرصتم یا ج۳ قوا زوب هناکلام هجورب ندنرلشاب جويو
 | رف زوب مثب ییامهبلا یوم هلغلوب هدنسرادا رز كکب نایلس هداز
 ةکب نایلس هرزوا كمردنوک هنوپامه یودرا یاتشم لاح هب هللارکسع

 | ییهتشرب هلفقلبق را.کسا یرلق دلوا هدنس هیعاد كیا دن و دس نش رط
 ردشلروب روم ام هنس هظداحع رازاب یک اشاب كلام

 ی هد اروا هرکص ندکدتنا الیثسا یلیعاعا الاب هجور رواهیسور
 | هوالعو عض هنب رارکسع ندیا هرصاح تس هلق لینارا ید یی رکسع
 بولوا یظفاحم ندنغبدلوا شمالاق هرخذو داز هسبا هدلسارا بودیا

۷ 
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 هلن هدراهب لوا یدرلنا هرکصت دکدتبا تدوع هنن اج هنردا الاب

 كلک هنویام یودرا هلب رای باب راو اعز یجاشا ها كن افامخس

 || ندا ندیمرکا رادرمس قرط نوجا یرلتدوع هن رلتکلم هلبطرش
 ۳9 ر لار و تصخرو

۷ 

 1 شلک هنویامش یودرا هداناوب یخد اشاب لیلخ یهجاشوغ نالب رو

 | هراخب هليا اشاپ ابب قر هلی رب نییعن هنس هظفاحم قلب ندنفیدنلوپ
 | رامشاو ما هنسودنک یسلیا رادتا ههءژال تاکرح یطرءنو یفادت
 ]| ندنوامهیودرا هلردس>-یراٌبازو اع هف رطورب راوا هیسور قجایدلروی

 || هلی هراخ قد رط نوسروط هلی وش دادما هن , ز هعلذ از او لس ا

 | بودیا دیدشن نس هظفاحم ما كرەعاقوب رلوا هیسور هلناوا ماعم

 || هلصاقالب كردا هطاحا رادام اراد یسهعاف لیعسا صوص ىلع

 نط صم یباح قیساردص ناثلوب ظفاحشرابدیا هدککود هلا هریجتو بوط

 ضرع یکرادت هلتقو كن هري ذو داز نالوا مزال هر دعاق هسا اشاب

 ]| كنسودنک یترادص رهم هقشب ندنخدلوا شلیا حاسم هد راطخاو

 فرط یشا ندنسلروم اطعا هیاشاب ایض نکردبا دع یح رص قح

 قی وشنو بیعو هاب نیروص# هلیسح قاوا هدنامرطاخ هان طاس
 | بجوم ینایسوبًاهنوت نون كن هلق ناکس یسهرتسوک روتف هدرب كب«دبا
 بودا ماس هب وا هيسور یی هعلق هلا هر و كردنا قافنا یس هلج هلغلوا

 رلیدلک هنب رازاب یلغوا یبا هدلاوش رخاوا

 روصف یفن هفرطرب هلیس هر عفر كن :اشا ,ییطصم یلج دن روا كئوب

 ندنف دلوا یشکتریغ ولقاحوا الاحو هکبا تنش ندقاحوا هد هسا وا

 رولوا ثعاب هداسف هئوکرب هلس هطساو یناراداوه ضعب هک دیاش
 یرازو : كار دش قرهنلوا رظن قرص ندنروص لوا ینبم هنسهعلاطم

 یدلیف رولا هنس هظقاحم یسهر رج نقاس هل !اعبا

 ندمارک ناربم مم نانو هدلیعامسا ق ةرهلوا هدنتیعم اشاب یلج هیلاراشم

 قرط هددسا شاروب اطعا ترازو * هنر هك دوم هاش : ىلع یلصراق

 یدیشعام هلب ردنوک هبودنک یترازو روشنم هلبس> قلوا عطعنم هربا
 شاک هن رازاب یلفوا یجاح هدکلرپ هللا نیروصحت راس دوا هرکوب

 هک ندنخادلوا #

۲ 

 1 توعد هنودامه ی ودرا Yb ر هج ور ن کا رواء هد . روا ول رو
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 نا هداعسرد او یدنفا اص باح اعر دص | ا

 . بص ادنفک یدنفا دم قسا رادرتفد هن رب هما لزع هرزوا

۳ 

 قم ۳2 1 یا نوبام یودرا ندنزوا 4 هل لویات

 ۱۹۹ ناسحا يلا ا ۳ 1

 لوتارشو دناط یر دلار یو دف اردا یرکسع هولا ایدقم
A و ۱ 

 طباضر ردتفم ی هنر زی هد هسا شئلوا يلوا س

 ن دنرلةدلوا شمالشاب رویم وا ص نداروا یشطا ررپ ندنشیدفلو

 تیک رج تاذلا هللا هد اب و ی راوس كيشپ اغا ںوا ین ايعا ا 1

 هلرءفر كنغلبشاب یبوف الاو اه هوا روشش هبتساش اهو رس لردبا زا
 ف رک هی اب تج هالوا ارحا رگند ت روص هدف هر دیلدبا اتکا

 لیلعو را تخ ا انا بونا مدهسیا شلروم راذصا لات وا
 هل رلتف ردع لاها هلا لاحردو هنعدلوا ردتعم هلورو بوک ر هلغاوا

 ندش توام را هنلاب بم هدغددالوا تعراسم هتک ر ادت رکسع وللبفک یوق 0

 ا لدو غا رضع یعوصح یوهع تیمش 1 ۱

 ردشلروب هدعاسم هشماقا هدهخوا كناغا ب رویا
 هنس هش هن وا تنه واط قد هوا مرهنم یسودرا كود هیسور الا هحورب

 دسور رادعر رب هد هسیا E ند هيصر# ت اک رح ی

 یجاح ندنغ دلو هدیعدادت لاڪ هدنف رط ور لا هز وط الا یراایع

 یزول هبسور هلبا تلوصو موجه ءرص هراو قم هل هدنرازاب یلغوا
 یجاح نانو هدفرطاوا امدقو رومأم اشاب ابا هرزوا كفيا روضصب

 یدل وا نودام هرزوا ثْعا تدوع 4 هنردا ید ll ناعع

 را یرلث زوم ام قات ز یالا هب ولا عقاو ہد تانا یلوطاتا

 هبلاراشف تواک هنوداهه یودرا هل راعت تب راو اعز یصکشا كلي راقاتس :

 هج ور اشاب نان یدبا رلشبا تب رومآم هق طو یافنا هدنتیعم اشاب نا
 ا

a re 

a ۳ 8 8 a ۳هک عسا و  
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 نالو هدنءقوم یرازاب ییغوا یاح یزاقا ج یسرفو یرهشکب و هیاشاب
 یغاجسیارمهقاو هب هراشاب ناب قتلالا ةقرو هیاشاب ناعع یسلاو یوطاا اه اس

 نیدلاییع سم E یضا"یرخواو هیاشاب . یبع یلصراق

 ییاهجوقو هیاشاب دوج یک روس یسلاو هور اناس اا 27 هباشاب

 یفانس رهشکساو هاب قطصم لئال رب زو یظقاحت هنراو یخ
 ارزو راس بوتلوا ةيجو هباشاپ دوج ترس ندناربمربم یظفاح ناقروط
 2 یدنلوا انا هدنرلیصتم

 هرادا هلیا لستم یرابصن بلوار رفس یژنکا كبصانم باععا تقواوا

 ندنرافرط رالسنم ید اوع قرلوا كعد یلدب شاعم رایصتهو یدرولیدنا

 یزاب عیطع یراب یرللپسم كله ولا ضءهبو یدرولبردنوک هرودنک
 هددعوطعهتروصیجد ندنفرطكرانا هد هسا یرلکبهرد والرب نالوا یصاع

 یدرولد رو یسرادعرب درصاتم باععا

 ورسخ یدزروئلوپ هدرفس كرد. | شدعت هلقب رطوب بضانم باحعا ها
 لاوما نوت هدقلنوغزوب ینیدلواراچود هرزوا ینیدنلوا نایب دل كناشاب
 هنسهدهع هرزوا كمزود یس هراد ی ساب ندفلوا فتو 2 یسایشاو

 اص مرکار ادرس هک وبلاح یدا س ابا امدتسا ییهیحوت بصم وااعر

 ندخافوبواوا ییموصخ هدنفح اشاب نیسحكحوک قیسانادومق كناشاب

 صوص)ا لبعو ندنکیدتا لاقتا هتناک دن كلا یتوادعو نیک هرکص

 هلاشاپ ورمسخ هرک و ندنکیدموس جه ییاشاپ دیشروخ هلبا اشا ورسخ
 طض ثاذلاب بوراو هیجوئلاب ییغاجس بحاص راصح رق الاب هجورب
 یصثعو تکر ح ند نش هرکو ب ید اشاب ورسخ هلکما ما ییسلیا هراداو

 كن رلترمضح ناخ دوج ناطاس ژهعیهدوب ن < ردشإبا تع رع هددن اح

 هللا هیئاسهن ضارغا كرکا رادرمس هدهکزان " تاقوا هل وب وا یولع»
 طخا ی رومأم كناشاب ورمسخ ابقاعتم قرەلوا رکلد ندنسکارضوا

 اریانا هدبلبا هج وق بوراو هلبا لب وح هنغاج لبا هجوق نویامه
 ردشمروب هدارا نسابا مایق هتب رومأم

 اقا یژنکا كن هراس نب روم أو یلاع باب لاجر هدرک ذلا ذفلاس تاهیجون
 یادنهک نالوا روم ًعهننادنرت نوبامهیو درایصنم یابجت اشن طف بوئلوا
 ردشملوا هجون هبیدنفا دیشر ینطصم قسا

a Eی 11 حس  
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 رفظ نانسو فیس ه دنغولکارف هک هاکشرا ماشخاو  رابدنیک ردق

 رلیدتبا تدوع یقردالراب نب راناشت

 روهٹم هللا قارداهب وقارارا هداعلا قوف اغا میهاراناولهپ رکذلا فلاس
 راش ر هم لوس وسیییدلوا لئاتهدنرا ه را هیسور ردق دییدعسو ناهح

 یکادهراتآ یکیدلیازاربا هداربک میم "وب هدلاح یقیدلوا ناتساد هدرالید

 الاب هجورپ یناو یدلوا تربحو با بجوم هسکره ید ا

 را <

۳ 

 یدلو ترهش وید اشا ضخ ید اشا رات ناراتروق ندالب قیصم

 یدلآ ناشو مان یلیخ یرزابهش دوانرا هل هلیسووب و
 نام بویمهروط هدنهاکنیب هسلس قرا واهیسور هرکص نډهب راح وب
 مدهیرلب رپ وک نالوا هدهار یاثا هلبسوقروف ییقعت كن هیعالسا رکاسع

 كنسود راو نی راحورح بولیکحورک تعاس یکیانوا ندهتسلس لرد |

 هیس وکو یغاطابا و یدروک هنس ےھت : قالفا ندنربعم ی 3اسا یتغارغا

 یادت هدنسهق ورب كل هلوط هلبا بلج یی رکاسع ا ط هیلاقعو |

 را رها هفرطوشراق یتسودرا هلا لر رکسع رادقمرب هرزوا كا تک رح
 يدا

 ناولهد و یدروف ودرابواک هتسارهص هتساسنامش هسا م رکا رادرمس

 بیقعت یا هللا یراوس هد رک كیزکسو یدرپ و ترازو هبئر هانا

 یدرد'وک هیادعا

 ندنو ردو ماستا تدالح تاذ نالوا مان و روهشم ود اشا اا هتشلا

 رکج ەدىا دا ود اشا باب یا ید زر هرکص

 مرکا رادرمس هلبسلوا شاک ینامز انشم ذاضناو شا برقن اتش مسوم

 ندور اتارا هدانا یکیدلبا تماما هدنسارحص هت ساس تدهرب
 یی رروهم كنتارةنو 1 یدحگدرسو ملعلاد هللا بلج هیهرتساس

 عدوتو شرابس هن رارومأم یتاصوصخ راد هب هظفاحت هاو عب زونواطعا

 كاز ورو یجدرد نوا تلاوش هلا تدوع هنس اته یی كردبا

 لوز هبارمس ناتلوا هئیهد هد هیص نورد لوصولاب همش نوک اا

 . یدلبا

 بحاصراصح هر هدناهبحوت نالوا عفاو یتوک یخ درد یرکب كلاوشو

 | اقالا هبلح یتا هتسلس نالوا لکو هیاشاپ ورسخ رکسعرس یبصثم



 ۱ TT ETE هرکص نوک ییاو

 ۱ عوفو یار مع یسهرق هج رانا روهشم ینوک یصشب نوا
 ۱8 ردشل و

 زدرلشعا مادع او اھ

 ۱ 3 3 "ل «دلاح ییددلوا ملا هرقن ك شقا یسودراهینورنوک لوا هک هلي وش

 هدزلسا ره یراهداین کم التننا رک .اسع هدک دانا ترشایه کج هلا د و دس
۱ El 

 || یجانشو لیلدو راب راوس" ی رکبو افا قانشوب و انا ناواهپ قرەلاق
 || دلیدلپاب ءزارحص بوروس تآ هبهبراحم ناديه ناب راوس ونص راسو
 8 رلیدا وب وف هکنج هناراک ادفو هل اهم تویفاب هکنفتو بوط شتآو

 || . ید راتالا مابورپ و ناجیدلروق رازراک رازاب ویب رب هللروصوب
 فیس ید ندفرطر بوئلوا ماود هنشنا كنفتو بوط لد,راهن فصن
 شن آ یکردنس غا مهارا ناولهپ صوصایبع یدراشبا نانسو

 زولهیسور ندنس هنا اباال ماهقاو موه ایلاوت كلا  یدرزوب هدنحا

 | هلیفاط كردبا هطاحا یتسودنک و موعمه هن رزوا ندفرطره بولوا راب

 اشا لع للدين  یدیا رهظ تقو ماع هک نامز یراکچهدا رساو ذخا

 هب رخ نادیع هلبا یراوس زادنا كق" هدا ز ندکب چ وا اشاب ات هداز

 ناولهب هلب رانا موعه هن رزوا رول هیسور لرد اشتآ ولتدش بوش
 اف,-لسناههو ی داک باو توق هر هیهالسا رکاسعو یىدلتروف اغا

 یدلسک شنا كنفلو بوط بو وا مو دن رزوا ند ندقرطره هللا

 ۰ یدلوا ر و روک یسیدلراپ وکنوسو خلق لدب هشنا *هلهش هدفرطره
 یدلک قفو قحمدان وا تأ ماع كن رلیدتج واناعع

 رکاسع ه دار ندکیب بوالوا كنج هباش اق كدهرپ نوا تعاس ماشخا

 | ندجاف ولهیسور هدانز ندکب نواو یدجا ناب رش تداهش هیءالسا
 ۱ یدک
 ردقوب نوا الاب هجورب هددسیا رلیدتبا مادقاو تابت هدان ز كب زولهیسور
 بویمهنابط قارا هرکصت دقدلاو نوشود هد هب را نادیم یرارگبع كم

 ظوفحم هلن اراکیعسا | ت هدنهاکشپ هزساشو را؛داز رول هدلاح انف ك

 رابدلکح هغ راهاکو درا نالوا

 | هنراسزتم لرد ابیقعت یروا هیسور ةیمالسا رکاضع زدق تعاسقچوپ رپ

 < ردق ۶



4 1 ¥ 
 كني رهف هج وابنوط هلتماقا بانط كف نامه كرديا مزج نكج يعرب ولا
 ردشم با راذک هتس هش هتوآ

 یی رکو قوس هیورلبا كن هب رکسعهوف ندبا دشحن هدیکوکربهش رزوا كلوب
 كلوا هیسور « دناوص ار كن اشاب ورسخ رکسعرمم نکرونلوا روصت
 نادیم واهیسور هنب رزوا یسلوا بولغم هلاقلایدل هلیسو درا یکهدفرطورب

 هفت ور كلوا یو درا هلذعلا یربخ یکیدلبا هرصاحیب ءتسلس بولوب
 یظفاع یوک ری نامه تم هنک دلک مزال یهجو هل اج هتسلس هلتعجر

 هنن اج یج ور ورک یر هلیغارب رکسع هرافک رادقم دنتیعم اشاب نبدلاىلع

 یر هلیکل هدرکرس اشاپ یبهخرجو ی دنلوا تدوعو روړم
 راسو ےیاقلاد نانلوا ری رح 1 هدانئاو و ندیا دورو ندهلاتسا امدقمو
 اغاقانشو و اغا ناولهب و اغایمادعک لوقو یرکاسع نوبامم یودرا
 . یدنلیق مازعا هنن اج هرتسلس هدنابمش طساوا هراس ن رومأامو
 كن هئوط هلا تکرح هن رافرط شاو شرکب نواب یودرا لساما

 هکبلکچ لبا روبع هفرط هوا یتسودرا كو دیسور نالوا شم هنفرطورب
 ی ودرا هن رزوا ی ارهنا كنسودرا اشاب ورمهخ نکیا كجهدیا رویم
 ردشلوا روبح هتعحر هلا روح هنفرطورب كن هنوط نوبابش

 هراس نب رومًامو اغا قانشوب و اغا ناولهب هللا اشاب ییهخرج الاب هچورب
 نالوا یسهفاس«تعاس ترد هنهرتسلسو ل ردا تک ر یرعوط 3 هرتساس

 ا هب هرتسلس لر :دیکر وا یا وغ هرق هیسور یک هدنس هن رق بوب

 رمح راسم و ماشمواو هب هب رف مات هح را ات نوا

 ك یتقاط نوبام* یودرا جد مرکارادرس ید راثعشلر
 كنس و درا هع رات اب ناثلوا کد هلا راغلبا هثف رط هرتساس ةجرابکبسیوغارپ

 ن رومأمو هیاشاپ یبهخرج ںوزوق یتسودرا طاتحا هدنسوربک تعاسر

 یدیشمرب و یرارما نالک مزال هیهر اس
 تشو ید وا هیسوز هن رزوا قک رح هجولتوق هلل وب كنوبامه یودرا
 هرصا ع ییهتساس هلا عج و ب بلج شب را هقرف نالوا هدنرلذر ط هیلافتعو

 یدا شمردالنوف یسودرا كوب ندا

 ةتغب بودا شقیحر ندەعلق م السا تازع ناناو هد هتسلس هداشاوب

 یتیردق كب ندنرکاسع فسور وب ماهاو موجه هن رزوا ول هيسور
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 هچورپ ندنفیدلوا هدکعا یطتو زواج یرغوط هزورب هللا زوره هنفرط
 قلا هلا روبع هنس هش یوکرب ندهجخهور د نواه یودرا الاب

 نب رافرط شاب و شرکب هدنسهباس ییاوضو شطب نالوا راک د كاسب راو ت
 كردناروبګ هتعجر هدب ولا ییسدفرا كنولهیسور هللا تکرح یرغوط

 ا كمردتا دی یی هرط عاص كنهئوط

 نابعشهرغ یسادرف كندورو هنساروص قجور ۳ وامه یودرا هیلع ءاث
 قرن وا تروئشم نمجادمع هدیمرکا رادرسس روصح وک یلاص نالوا

 نابممو بوطو رکسع هلا كرادت رلع>ا نوا رور هب وشراق نامه

 ردشتلوا ترمشاسم هنن را صا

 رادقهر انا قاشوب ینایعا قهور نالوا شمک هبوشراق هدهمصوب
 هبادنالوا یسهفاسم تعاس یکیا هیوکرب قرهقبچ هلوهرق هلبا یراوس
 قداصت هللوف هرذ یراوسك ول هیسور ن کر لبا راذک و تشک هد تم“ ىرلغاب

 هدیک وکر بواکیدادما ندورمک كوا هیسور هدک دلبا ترمشابم هکنج هللا
 مرک امر ۲ اوو ترخ نوناک اک سل ید هیمالسا رکاسع نالوا دوحوم

 رکاسع هلا رور هن ورا نده” ور جد  مرکا زادرمس هدانا ییددلوا

 دنشنآ د هيهالسا رکاسع نيکعا عيجشنو قا وشن کن 1 هیم السا

 هدهلئاءموشا نالوا دن تعاسر گر هل رلعا مادقا هماصقا و موش توپ اب

 روا هیسور هدااح ینیدلوا حورگو دیهش یردقزو ك ةیم السا رکاسع

 رکاسع ندنرلفدلوا روبح هتعجر تاهت قرهلو عوفو ییافلت هداز اهد

 ردرلشعا تدوع «یوکرب هدننیلاغ تروص هیمالسا

 بوروق یتسودرا هللا دورو هنب 0 هیاد روک ذم ول هیسور یسادرف نکل
 موعش هنن رزوآ هلا تیعجو تراک ینہ هنکیدتا تکو تلوص زارا

 ا نالوا شنوا نیت دف رط نرو قبولی و رارق هماصاو
 لبا راس نب رومأمو انا هارا ناولهپ نالوا هدننیعم ید اشاپ دج
 ندنهوجو هنردا قر ۀناوا راما هنسهش یوکرب ندارواو باج هغج »وز

 هنس هظفاحم ناقرتوط هلیهبجو یناریریم هبنر هنسهدهع اغا دوج ترس
 یدیشلروس نییعل

 ةئشيا كا تاب هداروا قیقحاا یدل ییهیسج تاثیهنوب ولهیسور
 | س

 ج ینکحهیمرب واا #



| 

 یسهزدنوک هنویامه یودرا یخد یراوسو هدایب رفن زویشپ هحدتشپ ||

 . . یدلرویپ لاحتسا
 بوراو هروب نم هاضق هدانئاوب اقا قصس> نالوا ینایعا یولس اشاسو

 كنهن رەس تاک رادو ثعاب هلالبخاو داسف هليس هیعاد قلوا نایعا هث

 یودرا نکیشُعارادنا هیازمسات تاکرح قجهلوا ثروم یرخأتو قوع
 هند رظ هش ول هللا س> اوا تازاحو هذخاوم راحود ندنناج نونامه

 هنبکح تداع یتهباج هلرل هام هلوةمو هتشآ وصا كتف ولواو شا رارف

 دعباعف نا بوبمهلوا لناق یسلروگ هلاهدنساشف هف وا هلیسلوا شرک

 دنا یسناضف یواش هرزوا قوا ذخاو عنم هسرولک هساضق یولس
 یدلوارداصیلاع ما اباطخ هندوحوو

 دننیعم كناطلس یارک رداهب نانو هدنداج یوک رب هلیسهناب قاباغلاقو

 تکرح هني رزوا نشد نامه هلا هب رکسع فئاوط راسو وللا نانلو | نییعآ
 یدنلوآ يما سلا

 ناری 2 نالوار وماء ةناوقیرازاب ىلغوا یباحهرزوا یت دناوآراعشا هد الا
 ولباک یحد هدننیعم اشا راس هدازاشاب لع یلالد دین ندمارک ناربهریم

 یشادنرق دوخاب سفللا ك هفسو یلهربد ییبم هنموزا یو 2 رکسع

 سةن ك نیدلا لالح یلسم یرخواو رةنك هلیهلغوبشاب كب سابع

 اشا هللادبع یئاصاباورفن زویشب هلیکل هدرکر سكس رپ ندنرانکب دوخان

 ۱ رلب دلو ا رومأم هننیعم اشاب راح هلیعلخ یسوبق لکم

 ینه هتکرح اضر فالخ كناشاب نالبق ر هڅا مدقا ندنو و

 كن رب ندنرالغوا دوغ كد هرک وب هد هاا شفلوا حفر یتراما

 ی :راما هلیط مش كم هردشربا رفن زویشب كج هننیفماشاب رات هلیکل هدرکر س

 یدلرویپ اعنا
 دوجوم ید یررادلعو تاوغا قرتعو افا هارا یر ادنهک هیهاوک
 لاسرا هننیعم اشاب رات كلذ هلباتارفن ردق یا زوبجوا نالوا یراتیع

 راد لوا

 تولوا تئیهرب بک ی ندنارفن هع اح ههرد هلو نوامش یودرا هسا

 هد وئاءقءزاهعلق ندنغیدلوا لباق هلام هنب راو درا مظتتم كن هیشور هلکنوت

 خاص كن ەئوط ول هیسور طف یدیغوب ه راح ةا ندتک رح ىظفح



 ۲ اد

 | شاوا رومأم هرزوا كجا لاخدا هبهئوط رهن یزهبولاش نالوا بن رم
 أ هدکعا را و یی رصد رس هدنراوص هیلاعتمو قا الاح هد هسا

 3 هلبا ائاب دجا جاطا رزوو ل 3 ندنزاغو هج ورو نامه ندنخب دناوب

 ۱ هود نالوا هدیلاوح لوا كندو رارها هب ورب یراق ازاق ردا ور
 2 ۵ و0 لذب ی ک هلا قرثو قرح یب CR نافس راسو

 3 یشابیووبقنابعایماضف هول هرزوا یفیدناوارپرصن هدنخ را هدازیناش
 | نیت هلنیعم یظفاحم ىلوبکبل هلا رکسع یاو رادقم هح دقم اغا بوبا

 یونکی بواوا رج یرکسع یدردنوک هفرط لوا هدهسدا شازوس

 هدنساضف هغوو ندنفدلوا یول رکسع ولتیلک هدا هدنراف رط هلقو
 بوناو | قی یفج هقیچ داب ولیلکراراب هشبا ندهفلاطروئلوا رع یاموب

 ناولهب كنارفن ةج م هنفاراتخا ندنعودالوب لیلعو رب اغا بوبا قجما

 | تص خر ةن را | ما دسا لرتعمیشاک لب فن یکیا فی رع هاکتد فاریسو
 || هلا یوم هرزوا كلبا لاسرا رفن ك نوا ندنارفن نائاوا رکذ هلرهل رب و

 نواه یودرا كنادعا نکیشعلوا رادصا فب یش ها اباطخ هباغا بوبا
 یودرآ قرهلوا ےھا هلباق» مدفا نارپ یتیم هندو تدشوسب وس هنس رافرط

 مات ندنف رط دف ول هلریسحقاوا ند هضد رف یمعلوب هریک رک اسصهدن وامه

 یرعوط هلی راتپعم رایشابک ولب ناموق رع هلبا بیئرت رکسع كيب ترد نوا
 | رلیهاپس لعاب و هاغا بوبا هيلایوء نوعا یساردنوک هنوبا«هیودرا
 هروب نم صوصخ بولوا یلیکو یشابشواح ن وبامه ناوئدو یماغا
 هبیشاب یمانروط روعأم ن دقاجواو هناغا یصولخ نانلبفرومام اصوصخم
 | اناطخ هاغا شا ورد یاح ناناوا نییعت هدادعت یب هموقم رک اسعو

 ۱ یدال رادصا یلاعرما هدنابعش طساوا

 | ندو سفغللاب هلرکسع ولتیلک اغا لیلطادبع یتایعا یساضق هلوا, كلذک

 لاج یا یلع هلرفن كبحوا هرکوب نکیشلدا روم هرزوا كغیك هندنام

 یدادبا رومأم هرزوا تاک هنوبامه یودرا
 رومآم ةنفرط ندو ید اغا لیلخ یشابیبوبق ینایعا یساض یولس

 هرژوا كمك هنیناج ندو اعب رس هنو كمالک للخ هنن رومآموب بولوا

 < هج هقشب
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 رادمتسو هاسو ىلا زویکیا نانلوا بیئر : ندنغاوا هع را تاکولب و

 هدکا دراو ندنفرط یلوطانا ربارپ هل ولبفرت رفت یشیللا زو ندنراقاجوا
 میعع هداملا یرج لع هنتسار نیش ید یراقارب یدعگندرس نالوا
 رایدارون رومأم هنيو اشاب ناععكلذک قرهللیف هاکردب

 اط اط ید ندراضق رکید نانلوب "هدنراوجو ندهنردا هقشب ندرلنوب
 هيلع اوا نوجا یرلعشس هن واه یودرا نامه هلبا بیرت ماع رشت

 اشاپ نایلس یلایکر یفرمصتم یغاجمس لیدنتسوک اشناس ارخوهو شاردنوک
 روا هرزوا كاک هنو ام یودرا سئل هلا اوسر كي ید

 ردشلروج
 شرکب وروبع هب یکوکرب ندنا هد ولی راو هفصهور هللا نوبامه یودرا هدمب
 روبحم هتعحر هفرط هوا ند هع ور یعسد هلا تکر ح هن رلفرط شا و

 ینوک هبنشع یجتلا ییرکب كبجر قر هنلوا هعلاطم بسانم یتروص كلتا
 ینوک نینا نالوا یو تکرح ندنسارصص ینع هلبا نوبامش یودرا

 یدئوا تلصاوم هثسارح قج سور
 قطصمیلنالبندمارکنآربسربم نالوا شلیف رومأم هنوبابه یودرا ایدقم

 لم هدروص ناباش هیارزو دورولاب هنسارع قجسور هدانئاوب اشاب
 ینلطفاح هئراو هلترازو تر هنسهدهع هدک دتیا دوجو تاپثا هليسهراد

 قیتع یابابو اسباک قرقو سورب و یروچو یرولیس هننیعم هیچوتلاب
 زوبشب ندنساضق دیمگنزا هرزوا قوا لقت ار و زوب مشیکیا ندنرلاضف
 راش هاو یسلکرا هایس رګ و زوب رچوا ندنزاضف كنب وکو واقارطو

 قوس هدا رفت زوب رشکیا ندنراضف ویک راصعفاو هویکو نیطرابو
 یدلزاب هیلع یماوا هرزوا قعلوا

 هرزوا قمراو هلتیعم اشاب ناعع یعباح رکذلا فلاس غوشاب امدقمو

 نکیشفلوا قوس هللا ریهجو بیئرت یراوسوهدایپ رفن كچ ندهنردا سفن
 لقا رلثلوا لصاو هت رومأم لع هلکعا رارف ۰ دهار یانثا یسب کا

 هلا لاسراو برت رفن كم جوا ندهردا لاح یا ىلع ندنغیدلوا لبلق

 یدلردنوک رلرما دیدشو ذیکا هدا یراهب رتو بدآت ید كراب رارف

 هئنیعه كب لیلخ نولامش دنورتاپ نالوا یغوشاب ییاهنود و ۳و

KSI %یک حسن #  



 لف

 | نیما را اش روضح هلکعا ناهذا شید ییداوح

 ۱ هلا طو * دنفرطورپ كن هئوط ادعا رکاسع هذه لالا بوتاوا تروشم

 e گز هدکغا رادتا هراسخ لاصبا هلن . اف رط نیحامو ییفاسیاو ی وط

 زاماا بسانم قیکرح ةفرطرب ۹ ندنسا رک ین“ كنو رام یودرا

 E ا درطو عود هف رط وشراټ ۳ نیا ؟ رلقوشاب هد یه لوا ود

 ۱ یدلرب و رارق نا قوا تکرح هسانم تعم

 || نالوا قیعم دوجوم اشاب یرورس یستجهخرج نوبامه یودرا نامهو
 ها رتوط یخدوا یدلروب رومأم هنسهظفاحم ناقروط هللا رکاسع

 | نالوا یسهاپ لواروخاربم بولوا ندنرابشاب یبوبق یلام هاکرد لوصولاب
 ردا لوباح هنفرط نمد ندناقروط یافنالاب هلا اغا هاربا ناولهپ
 ۱ رلیدلوا
 || کاشابورمسخ خ نالوا ی رکسع زمم لاوس رو یسلاو هژشننلسهدناوآ لوا
 1 یدنلا یخ کدانا تع نع ندهرفسالس

 1 هنودامش یودرا هلل رکسع دوانرا یراوسو هداس ردق كج نکس هحدفاو

 | یباح اشاپ راتخت ندمارک ناربمربم هداز اشاپ یلع ید هیت نالوا شاک
 | ناومرم یدنلنق رومأم هنکرح هنن رزوا نشد ندنلوف یرازاب یلغوا
 ۱ ها نالوا یسعفانوق نودامهیودراو قرصنم نمرح ندعارک
 ی یدلوا نییعد هللیعم كلا د

 هرزوا كغك وش راه هنسودرا لوب ندا روبع ییهنوط كنولهیسورو

 ندنک ودا شلروب نییهنو بصف غوشاب اشاب ناعکیباح یسلاویلوطانا
 یلس هتسلس یتیم هنغدلوا ندلاح همزال قْملو ةیفاو رکاسع هدنتیعم

 یبوبف ینابعا یساضقدابا ن رق قرهلوا هدکلرب هللا ناهلس ییغوا قاب
 دیاساو هحازوق و یویخاو یرازاب لغوا یباسو لوبا و اغا لول یاب

 ةطوا یئایعا سودیاو هلیاعصا نرضو برح هلا كنب راضق یرانایعا
 یرلنایعا یرصعسورویروسو هلا رفل زونرد انا هللا فیس یلغوایسا

 ارخوءیکیرافدلوا روم أم هنتیعم اشاب نامعهیلا راشم هلا رکسع رادقم رر
 یسب رب نداشاب خاص یردارب هلا اشا دم هداز اشاب نایلس یئاصلا

 رومأم هرز وا قمراو هننیعم اشاب نافع كالذک هلیقلخ یموف لک
 ركشا

 ٭ تاکولبو #



e 
 أ و ویا دنسو دنک نویسی ماحمفاو مج هنن ر زوا ناتسبرم رص
۱ 

1 
 كصوصخوب و لر هينا دارا ینکودنا طوب ص ةفقو كنساضف وا

 تره دشانصا اموع كنسلاها كر هل یعلدلوا ت ها رف هب هلج

 . یرالبا تع نع هلینیعم اشاب بجر لیئادناملاق ندناربم ریمرمهو تکرح هن روا

 :یداردنوک 8 صا ااطخ دنس هک ااو هنهوحو و بنات نوحما

 یسهعلق كيشقن عقاو هدندحمس خاطر اشاپدیعس ی زژرب ندنارمرتمو

 زک اسع یسودنک بوغارب هس رب ییردار لوک هد هسا وفا تس هوا

 تعراسم هنبدادما ثكناشاب دوج یردار نانلوب هدن رعس تبرمض هلا هیلاک

 یدلزاب یلاع نامرف كلذك نوجا یسلیا
 یرکسءاتشم نوا ین هظفاح رال نائاوا صالنعسا ندندب واب سصو

 رکسع هدب رک كي یکیا هنتیعم اشاب دیشروخ ندنکیدلک مزال قوا بیترت
 ناجافدالوا ههسبندفدازاب نامرف هکب لی ءایما یزورس هرزوا كمردنوک

 هل رکسع ناجا دالوا ر ۳ كيب يا كب لس یسا یو یطباض

 زول رشا ندنراصق هوو هوا و یدلوا روم هندیعم اشاب دیشروح

 رتسانهو بوکساو نادناتلافو هننشرپ و ن رزرب و حلا زویکیا ندنرازاب راتاو

 ندنزاضف هشوقر و هباروباو لیدنتسوکو زوپ سشیکیا ندنرلاضف
 ید ندرالح کیدو رفن رزو ندنراضف وفاصو ناّمحاو یشللا زوب

 | هنعد اتو كلوا یودرا مل هلک یدلروب بانر یرکسع اتشم رادقم ررپ

 ٭ نواه یودرا عیاقو #
 .دنسارعک هنردا راد هنکج هلک مزال تع رع دعفوم یف كنوبامه یودرا

 بوئلوا تیفیک "درک اذم هلاتروشم ساع دقع هدیمرکآ ر ادرس روضح

 یاضتفا هدب ولب راو هباروا ندنفیدلوا تم هفرطره یفوم نیش تیاهن

 كر هل روک بسانمقْمل و تکرح هروک هرارق كج هل رب وهرک اذلاب هداروا لاح

 هلا تکرح ندنسارڪڪ هئردا نوک یسنزا عج ید كرحر هام

 یدلدبا تلصاوم هنسارع نمش ینوک یصتلانوا
 یرلکدکع هب هش وز بور وق یرب وک ندصالق روا هیسور هدانا لوا

۲ 



 1 ید ا اشا ردا یسلاو ندو هد هرخالایداج لالخ هن

 ۱ یس هعاق هطا كنولب رص قرذئلوا رکشع قوس هش رزوا ناتس رص
 | _ ..یدلوا رسو طبض هقلب ترد یعیدلوا شلبا اشنا هدنراوج
 | شاپ مهاربآ یاح قیسا ردص نائلوب یسللو هئسوب هدانئا لوا هت و

 | اشاپ ناولس نالوا قربصتم یغاجس هکهب یتعب سیلک نادناربم بد
 | هل اشاب لغ می هدقینروزپاو اشاپ هللا ملص ینرصنم اج“ قینروریاو

 | هلتیت كلبا صالخسا یدارفلب باحصتسالات یکب ناغع یناتف هقش دارغ

 | الم اک یسیلاها ن اتو رص هدهسنا شههلورلبا یلیخ بورک هناتسب رص
 شهار ه دمو تنواعع هلهحوره ن دنفرط ول ةیسورو شعالحالس

 ۳ داق وا لباق قمراو رذق هدارغلب بم هتعیدلوا
 ۱ ییط صم هداژ یا غ یسردم یس ەسر د د زان مربدلیب ندنرلسر دم هسور

 ] هدا رق زویکنا قرلوا نادنو رط یدنک هلثین اع مدقا ندوب یدنفا

 | ولبرمص بوراو هننیعم اشاب دشروخ كردبا یهو رب رح یراوسو
 | هرو ص ةسردم ندنغلدلوا یا تلاس و تبالص راهظا هدنراه راح

 ۱ فی رش م هثسودنک هلیطرس قوا انا هد هدهع دان هخو رب

 یدلرویپ نادحا یسهاب ی ولوم
 ۱ تا ندزدوتشا هرزوا كار و تم وعتاهد هې مرب هنسودرا هیفوصو

 ِ یدلدنآ بنر رک

 ۱ هب ذمزال تاکرادن نوجا موحش هنم رزوا ناتسب رص ندقرطره لصاما
 دیسور هدانا وب هلهجو یتحهئلوا ناس هدرب ز یا. یدو تست

 لو كنهيسور ندنغیدلوا شلیا زواج هنفرطورپ تنهنوط یرکاسع
 هدکزان تفورب هلب وب یتیم هنغبداوا یجبط ما ووو هیراح هلرسودرا
 | یسلوبهدنویامهیودرا كرزو رب رادمانو رداهب یپکاشاپلیلخ یهاشوف
 . نوجا یساک هنوبامه یودرا اعب مس كلردبارب ینانوق یکبا هلغلوا مزلاو مها

 یذلزا یلاع ما هتسودنک هدناضهر لئاوا

 اشاب نام ینرصتم یغاصس نیک هقود ندمارک ناربم بم هلنهج وب
 فانصا هلا كنغاعس نیک هقود قردلوا رومأم هنعقوم رازا یکی
 ندسناتم ٽڪ“ رب هر اات هللا اشاب دیشروخو تکرح سلا هبا یسلاهاو

 ج ناتسررص



 اطاعت
 قد قرنلوا قوس ب یمالسا هقرفر ندنفرط اشاب دیشروخ ي ا | ۱
 دجاخ هددسلا شعب ؟ توش كر یتساروب امرهم قلب رض هب را یدل 1

 اشاب دیشروخ ہلکا سن هیب مص تاصع ردق كيب یمرکب هدنسهب رو

 قرهلوا ثموادم هکنج یاس نوک یکیا هلباتکرح هن رزوا كرلنا سناب

 امزهنم كرەر و تافلت قانیلک راب مص بونلوا طبض هلبا موه ید یساروب
 زلیدتا رارق

 دیسلا باتکلاو فیسلا عماجو بأم تابضف یسننم هیفوص هده راتوب
 "هداراب هرکوب ندنکیداکهعوقو یسروزم "یعاسم كا دنفا نجرلا دبع

 یدلرویپ هبجوت یماضف هیفوص تب واوم هجورب هنس,دهع هینس
 ردنچ قاط قاط دش رلفرط یرلفاجس شین و رازاب یکی وب مع طقف
 هدقمردلاَو هغانا ید یسااعر نایتسرخ كرار یرلقدزاو یوزافیج

 ندنکح هلس هلس هديا هظفاح یینهج شنای و درا هقوصو ندنرلفدل وا

 یتیم دوجوم هنس هظفاح كنءدوم ی وک رهش تكناشاب لیلخ یهعاشوغ

 هرازاپ یکی امد رس هللا كرو زارفا رکسع یناک رادقم ندزکاسع نالوا
 اشاب یلح قییسا ردص یسلاو هئسو و اشاب دیشروخ رکسعرگتب بوشل را

 د اعا مساره هلبا نیرومُأم نالوا دوجوم هدرازاب یکی و هراخ هللا
 مادقا هنن ربمدتو رهق كله رص یایفشا كردا تیامر هب یھی و
 كن الوالا یداجو یدلدا زاعشاو ما هتسودنک یسلیا اّتعاو

 دیجوت قلا هلندا هزز وا كعا طض هلا ستم هنسهدهع ه دنشد نوا

 یدلروب

 یراژاب یکی هدنرخاوا والا یداج ةسیا یسةقرفو كت هب رص یایقشا
 ۷ یالسا لها رنک و رغص یرلفدلو هللا قار حا قشوراو بوصاب

 یسهعفادم اب وف كیلاها هد فسلا راشع مادقا هرزوا كمربک هن هبصق نوردو

 زدرلشلوا روبح هتعجر بویمهلوا بایرفظ هلوخد هلیبس>
 ه دنسو ر وکهوراد كن اشاب دیشروخ ییوک ید كن هرخالا یداجو

 هعسندفدلوا یئافلت یلک كنولب رص یدلوبعوقویسب را لوب رب

 یدلدا طبض یرهقثلب یکیاو یدلوا رسا یغوجرب
 هعاق قارپ وط لیخر هلا قییضل یی هم رح تاصع اشا دشروح هدعا

 یدلیا سو عد نی زروغولو هقنلپ و



 | یودرا ا ۳" RU هدنس هنس یکن ا یمرکب یی هدانا لوا

 ناتسب رمص ید ندفر هدلاح یخددنلوا مامها هنامزاوا كرادنكنونامه

 ۱ . هدکلردنوک تامهءو رکسع هنسودرا اشا, دیشروخ نالوا رومأم هنب رزوا
 1 ناتسبرص هلغتبچ هنادیع یس هلئسم یجاخ كول ناطلس ابقاعتم یدبا
 یداوا هدن اعس یا

 | لوب هربپ و دارفشب وو هنلب هلا ببتر" ړل هتچهدناکشدو دیح هسبا یکروب هرق
 || هی زاضف ندوو یب وک رهشو شينو یلنوشروفو رازاب یکی و جو
 | ندنفرط یسلاها هئسوب لباقم کا یدزالوا یلاغ ندراصخ لاصبا

 لئلاب ها هلیا روبع ندنرهذ نیرید قرهلوا بینر رهنچ اجناج د
 ۱ ۱ 0 یدروالوا تدامر هنسهدعاو

 وا هیسور ه دقدنلوا هکراتم دفع ه دننیب ول هبسور هليا هیلعناود م دعب
 هددسدتا فیاکش ینسکلوا هک رانم ید هدننن ولب رص هلا هيل هود

 || یاناعر اندام بوبلوا یزاتما هنوکرب یک نادغب و قالفا كنولب رص

 ] هیلمقود خم زوسیک راتم هلکنا بم هتسلواشلبا نایصع نکبا ندهیلهتاود
 طول هلا ولب رم هد: سرا مالسالاخف هللا ندو طقف یدم هدیالوق

 قوا هبراع كر ید هدنهج لوا ندنغیدنلوب ول هیسور یییخر قرهلوا
 یدلر و رارق هدننډب نیتلود هرزوا
 یس هنس یوا یرکب نعد هداننآ یکیدلروک توو هلب راظتنا هاصم تدمرب و
 یهجتاشوف رک ذلا فااس ؛نالوا یسادهک اشاب سد ردا هد سد كنااوش

 هیحوت یمهظفاحم یاسا هلا ترازو یالاو فر هنسهدهع اشاب لیلخ

 ییوکرهش عقاو هدندودح ن انسب سص یتیرومأم هدعب ی دلروپپ
 ۱ ردشلروبب لب و هنس دظفاحم

 هدک دتا ۱ تدوع یسهب رام هیسور هدناناوا یسەنس ترد یمرکب ویشا

 | و راشبط ن دناتسب رمص کروا هرف هللا یسهن 0۳ ميهذت كنول هیسور

 هش رزوا یرهعاق لیعاساو لیئاربا كرولهیسور الاب هچور بوباضوا

 یط#ردف هنن راوج هنفوصیچ د هب رص تاصع هدانثایراکدعا مو

 ردرلشعا

 هیفوص هيب رص تاصع رده كيب نوا هدلوالامیب ز طساوا رک هلبوش

 هیفوص ندنرافدلوا شلیا سرت ه دعنم لحرب هلبا دورو هنسالاوح

 ٭ ینج
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 هکر دزلش يج هلا دیم در, رر مالسا لها نالوا شلاق نوالقاص « هد دن ۱ 1

 یدیاراو زدق سو یللا زوب یوم ریارب هلا راندي رارف هی دماق هتدقا

 یسلاها بودا هرصاحم ید نسهملق هم زوا واب مع « دانا لوا
 یرلن اجو ضرعو لام ندنفردلاق یرلکج هی هد سیا راشعایط تدمرب
 لردب اهلوام هلبا ولب رص هززوا كا ماست یی هعاق هلیطرم قوا ظوفحم

 عفاو ه دلانا هم ول هلا یرالاعو دالوا ب وج ند هعلق هلهجووب 8

 ردراشلیا ترجاهم هنساضق هنر رس

 یهعاقهداننا لوا ی رگسع قاتشو ناب و هدنس هطداح یسهعاق ناد روگب

 شلاق نکلاب هدفعاق ییاها ندنرفدلوا شملکچ هدودح ةثسوب هلیا كرت
 لاها هلیرلغا قیضنو هرصاخ ییدعاف یولک راب رص هذلاحیرلقدلوا

 طقف . رایدلتروف وك هنساکلا ةت هللا روع یی رهف هواص اروم
 راد ایط اهد تدمر ب وا یس هع هر اغا ی £ رادزد هد علف ا

 هد هسا رلیدلنا ملسا ٠ هرلب سص ییهعلق ها طقارش ضب ید رلتا ت٫اهذ

 ردراشغا مادعا نس هج بويعا تاعر هر هل واعم هی سه یایقشا

 ملست هب واب مص یهعلق هللا هلواقم هل وا ید یسلاها هردتم ابقاعتم

 ما دعا ین زر كتسلاها هردنمس كردبا هلو اء ضقت ولب ص هد هسیا رایدتا

 ردراشلبا رسا نیک و
 رہا وائدش ید نس علف لوفوص رخومو مدتم هب رص ناصع

 یندیسنلاها بولوا هدلع ناتسکتسو برص هرون نه علق هددسلا شعا

 ی رلتلاا ةثسوب . هل ا ناتسب رمصو ندنرافدلوا تهعلیو لدکب و روسج
 هنسول قر هللو هدهفاسم كالتعاس جوا یکيا هش رهن نر رد ندا قو رفت

 كنسارون هدنقور ولب مص ندنشددلوا تلوهس هد اعاو دادما ندنفرط

 ردشمام هوا زد :ةم هنطرض

 یس هفاک كعاش و عالق یهدناتسب یص ةقشب ندنسهعلف لوقوص لصاخا |ا

 قیدصت یالقتسا كناتسب رص یرو هرقو . ید هللا هی رص تاصع |
 زرومم ندذیسورو ی دلبا نالعا ینکج هيا حالس كرت هعقدخلوا

 جدول هیسورو مادقا هب ه رکسعو ةيکلم روما عظن هلا باج رلطباضو

 یدتا مابق ههناعا هلهجوره
 سس سس ج



 7 تولدار ك OR . یدرشود ف , رلحالس , كمالسا لها یک هد داراب
 دا یر هکر هلا لەاشوغو یدربا هب وص یراقانا

 ۱ یدرب ولا تمادت هخ رودنک
 8 | نوبت شو 1 ا یوم یار نار كاد نک لب دور
 ۲ قرءلوا مارکا رهظم ندنفرط یرون هرف كب زب نع یشابکیب ندبا داشک
 1 هکو لاح ی دا راشلردنوک یرغوط هشت هل رلشادلود رفن زود

 . ولتیلک و رلکداک هن رلناخ نادرغا ود ناک ه دنراوج ىسەقنلب اشاب

 | یدرشود ییراحالس كنسهلجو یدراص یراناخوب هیب رص یایتشا

 || یتسهنوعكنا هسیاواب رص یدنابق هناخر بویمر و یني راحالس كيزب نع
 || قارحا هدنحا ناخ لوا یکب زب نعو شمهلزاغوب یتسهلجج هرکصندقدب وص
 1 زدشلبا راثلاب
 کم دو و هب دن یداز هر 5 هیاشاب ناولس یروب هرف هدعن

 | (یدلک مزال: کیک هشبن هرزوا كارپ و بصنمرپ هقشب هدیلبا موز ید
 | ندلوب یکیدلک امدقم هدب وک هنومز اشاب ن ايلس هلکمزدنوک ربخ ود
 تانبه ندفس رص یاس ور پودیا تلفغ هساصاره هکجهدا تدوع

 یخ یوم هرزوا كجيك هشال ندلوب یکیدتیک تاک ر نع قزهلا

 || نایلسو رلیدتا طب ییدعلف بورک ولبرص یک ینبدقیچ ند هعلق
 | ندنفرط یروب هرق هدقدراو هلع هفاسم تالتعاسرب نددارغلب زوئه اشاب

 هم رزوا كرانآ هی رص تاصع ردفكيب ترد نالوا شلنوق هب وصوب
 هناتسرو هعفادم هناد رح قلخ یسویق هلبا اشاب نایاس هلکشا شتآ ةتنب
 هداروا یمهلج ندنرافدلوا لیلق لقا هلتسف هند هد هسا رلشتا هلاقم

 ردرلشلوا دیهش
 ةن روا مالسا لها یکهدنسهبصق دارغاب ةنغب یسایفشا ںرمص هدعب

 || ییراترف كرلنوتاخ هک كرها تعانفهثب راکدردلوا یراکک را هلا موه

 یراکدلیا باکنرایهناشحو تالماعم یک قمراقیج نب راذجوج بوراب

 تااخد هبدب رض یاس ور بوج اق ه دعا یرایضعب ندمالسا لها هدانا
 قج ۲ تحاضفو ردفوب زعأر هدشیاو مز ر لنا هث رزوا یرلعا اضلاو
 یایفشا هکناص هرکصذدفدلوا قجملوا كردید ردیشیا كن ایقشا قاطرب

 هد هشوک هن رزوا كلا

 چ هدفاجوب #

 راشمرب و تانیمأن همالسا لهاو راشعا عفد



 مات رکن بوسا هد را 0 هوا ر هدقدشاش ۵ راتکر ۲ هدنسقن 7

 موم هش رز وا راهنیفس ندنغب دل وا شم رک رم را و هل

 قر هلوا رامرات ۳ ادم هناتسر كن هخاشوغ مادهساا راشابا ۱
 قرا یراک یک رک ندرابادرک یمادرف طقف اک افرا اص |
 ناشتا تاسد هب همزال تاک رادت هرزوا |

 کرک ندرابادرک و مولعم یردصق وس هلواقم فالخ هلبود كلوا رص
 ندرلبادرک هصک ردفنره قحلوا مورح یراکچهدبا ضرعت همالسا لها ||

 دندنایخو ردغ ماد كنولب رص هروک زوک هددسلا شمالوا تداع كمك

 یتروص کک بوک ندرابادرک نیل هک ها ىلع الکوتم هسپا ندکمشود
 دهآ و شەر و لود هرهنیفس ندهھک نامه لەجناشوغ هاکاروک لوا
 هتس ن دکد لک هنب رارطاخ كرایلب رص یسک ن د رابادرک كر هنیفس

 شوخ رس به راپ سص هک لوا ندنغددلوا یسایلافساب هرات ايتسرخ

 حایصاایلع شمرب وک قادر همسر ریو هح رس سه را هنیفس هلغلوا

 هد هسدا راضعا كئ لیخر و بوط جاقرب ندنرا هق را قر هلوا ها5 | ناب رمص ۱

 هب رلشادلوب یلدجناشوف ندنرلکدم هدا ناب زو ررضر 4 هیمالسا نفس
 شمراو هتسهعلق هطا الاس هدکلرب
 یسدعلق دطا حابصلایلع هدلاحینیدلوا نالک بوک ن دادرک هک
 نوک چ اقر خدرلنا رش! او هدنرم>بو روک ی رانا یلاهاو اغا بجریظفاح
 الاس هلبا هنوط رهذ بوش هر هنیفس هرکصذدقدلوا نام4* م دنتسهعاق هطا
 رلشلوا لصاو هندو

 ینس هلج لاتنام رو تەرح ھن رر جاهم دارغلب اشاب سد ردایسلاو ندو

 ردشعا |ادیک هنسودنک یلهجاشوغو ۱ اواو ناکسا

 قوحر هلهحوو بولوا ندنناعمص# ربهاشم لرصع لوا ىلەچاشوغ
 هلیسلوا شهراترود ندالب نافوط كرەروخ ندرلبادرک هک یالسا لها

 دنسهدهع قرلوا رادان ید ههلودو یدلوا لب ود یترهشو ناش
 هنلاوحا دارغاب مدلک یدلروب هیجوت ینارمربم هسر

 قباسلی اک مالسا هوجو نالف هد دارغلب ذب ویلوا مبات هب یهجئاشوغ

 ۰ ردنا هدنز رولوا انار هرلنا هدب ولوا تعواطم “راد لخاد ولب رص
 وان رمص بوبمک قوح یس هرا هرکصزدکد یک یادت اشوع کو باح

YFچ مسا < ۲۰  
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 : هد .Pu: E a یننیدلوا هلن راک بوااغوج سد ه دود رلشتعاص

 E هبا هناهبر هلبو هک داش ندنشدلوا یرلتئعا هرولرب خد كنسکیا

 a ا لوخشم هلیس هظفاص كن هعلف ودد ردبا طض ییهءلق وادا رغاب

 ی ارم هلبا طارش ضعب راحان یدیسلاها دارفلب هش رزوا كنو

 هيرا هلاځ یر, رهو شرو ناما قیر هلج ول رس ے راسلوا مست

 E هب همز ال عفاوم جد یکرولهرق شهروآوا هرژوا تدما دکناص ںودیک

 یس هبصو دار لر هلئروص ولو شم ردٌشار یییرکسع
 3 شمروک ا

 e ۹ 5 7 یتفج هیمهلوا ردتعم هس هظداع كس هملق دا ح اشا ن ناو اوو

SEIN 3 

 هد هرم“ وب یروب هرقو شتیک هرزوا لاو ا رذو جا نم نوا
 0 ۳۹ ۱۳ ۳۷۲ هربص ندناو فیلکت اعط ییستک بوقرح ندهعلف كيل هاش وغ

  Pkعن 7

 یخداشاب ناهلس شغا دهعن ینیکج هداافا ییعر شاطو كتولیرص

 طوف مهدارجاکا ندنغددلوا هدند کا : هناشوخ هنانه>ج هلا رز علق

 نا ۱ ey مروشباچ هعمراقیح ند هعلف ینا هر

 | كيك بوهیج ند دارغاب حورشم هحور هسا اغا لیلخ لە اشوغ

 . یک کرک ینغیدلوا شم ندشباشبا قنرا هدلاح یییدلوا هدتپت

 ندیلاهاو هعبابم ردیفس یناکرادقم ندنفرط نومز نابهو شمالکا
 شالا لواقع هللا یروب هرق نوعا یسمالوا تنام هرانایتسیا كقیک

 یب راهدا یدنک و شال | هب یلاها غب دلوا محو :یوص كشاو

 كالاها هنرزوا یسلوا شلیانوعد یجدیرلنا نکردبا تاک را هراهدیقس

 ۱ یک اطر رل شیک بوش هراهنیفس دکل هلا یرالابعو دالوا یھاطو

 هددا رف رەد ردیلفاع راک فک" بووا ههطااحر یک یلهج اشوع

 ۱ راشعتا راشخا یتماقا

 هدزوا قرب نب لج نکرک ندنرلبادرک هنوط یرهنیفس كناغا لیلخ
 عضو رکسعو نوط هرهمزال عفاوم بور دنوط یرابادرک یکروب هرق

 مالسا لها نالوا عبا هب ودنک هسا (غا لیلخ یدیشعر دتا هبا و

 یرغوط هغاشا هلباهلوط رهذ ن زودنوک کار هژهنیفس هدکلرب هلبا

 تادرک كردبا توس بوشات هئس دون ےگ 5 نیل و لردیک بوفآ

 دی هرژ وا كەلد هدنراوح همص مات شا زا نوش الا هن را

 دنس هت



 قتراو یییرلقج هلیغاط ۳ هسذآ 2 د ند د

 ید اشاب نایلس یدشا ناب یی راقجهلوا لخاد هتعاطا * *هرباد

 گج دیک یوص كشبا هسدا تا لیلخ یدناذلآ هنیززوسو كنا
 هدد اشا نايس الاب ملف هد هسبا هدنطرض ودنک رمل یدلبا سرق |

  تکرح یک یدتساا ه2 دلوا هدندب ودننک ماو ا هک و ب لاح بولوا

 ندنرلهدرکر س یسایتشا ولغاط یسودنک هکیدلاق یدالکا یتکج یمن
 كردنا تکر ح هنا وجاضر ندد دلوا مهم هدنلود قوت هلیسحقذوا

 بویج نددارفاب هلتهجوب یدزتسیا كاس یتسهکل تواقش یهدنرزوآ

 یدریو رارق ۲ کک
 هلبا تغارف ندنایصع قترا ولبرمصو رتبشبا هلکنوب یخداشاب ناییلس

 كس هدععلا ید یسهنسرپ یجرگد زویکی E یدیا هد ردیک بوشواص

 نا: و یظفاع شا یکح هلدرو هج نسح هشیا هل ه> و لوا ,داو

 یدشعارب رګ دا رشات هیاشاب دجا دشروخ

 هد هسا شلوا رومأم هش رزوآ ناتسدرمص ییغوا نایساب هداشا لواو

 یراد هنرخ هنر هلکعا تافو هدنرخاوا یسدعقلاید هم و3 يه هنس

 نوحا دات ی هبرص تاصعو سلوا یسلاو ندو اشاب ساردا

 ییناج دیفوص هلا یاب یا مود ۵س کچ ع اشا كیشرو ی شان

 ردشآ روی هیجوت یکلرکسع رس
 قبص یدارفلب ها دبرص تاصع ردق كر یر, هسا کرو هر

 ىگە وا تولغم هدراه رام نالو: عوقو <a رکاو یادی هلآ هر

 دارغاب هروک هنشدنلوا ناب هدم بنت ك: اشاپ دشار یدارغلب هد هسا

 كن رکاسع نابکسو دوانرا نالوا رومأم هنسهظفاحم كنسوق شوراو

 یمهجک یارببنابرق ندنغی داوا شمر وخد شورغ كىلا نیش هجورب
 ندب رص تاصع ردو كيش نوا هلا داشک نسوق سوراو مود م نوءلم

 هرلءهاح هرزوا قاق یزاغ مارب م السا لها حابصلالع یداشلا ورا

 ییزانح هی یلاها كحعددا موعه تب هبرص ناصع هدنراکدیک

 هلبااشاب نایلس رلشتریک ههعفادم بولا هراعهاجنامشو راشهزشاش

 رویدنا مارب لاها هدر .E یغودانا عفت E اغالیلح



- Ki 
 لیلخ نکیآ هتقْماوا تملصم "ءرکاذم هدلوبوب  Eنالوا ۱
 ینغیدل وا هدکلک یرشوط هتسو 3 لوبناتسا كردناراغلا هلبا رکسع کورئجك  ۲

 ا . هند ورو هلذظ رویلک هرزوا قثلوب هدهرکاذمو كعشروک هلی ودنک

 3 نیکسک نامه بوسک ندنسونق لوبناتسا دسباانا لیلخ رلشلوا رظتنم
 7 ۱ ۱ ید رویدبا طض یهءلو كرهدرکس ورلدا هد ینزوا

 ید ےک هدار لب ندن وهز لاحرد قحلوا فثاو هیفیک ود شاپ ناعلس

 9 یسهوع كراباد رار هلبایاها یدشار بوشوروک هلن لبلخ و
 یدلرفیدا::یو كراساد هلتهحود یدا تسبنو تعواطم ضرعهرلنا

 کشک هلوبناتسا نک ۹ یدناوفعیز ؟حوص ودا هرل- اد دن رزو اكلنا

 ۱ نالوا یظفاع یس هملق هطاهک وبلاح را در دنوک هریک هطا كر هلاهد (ردمزال

 نیادهک اغابج ر بجو هام رحم تار نالوا سا ردنوک هراغا بح ر

 .هلتروصوب یدردنوک هلویئاتسا نراعوطقهرمم هلا مادعا نس ەلج كرم اد

 هلرسلوا شلریدلاق ندهئروا رلباد نالوا یرلتاکش بس كراواب رمص

 نکرولکمزال یرالوا تعاطا "هرادلخاد هلبا تیعج قدرفت یخدلرلنا

 ندنف رط ناه اوخدو شالحالس هرکرب یسااعر ناتسبرمص نو
 شعلوب هدقعاوا ارجا ةلاوتم تاکب رك نوعا یرلعا ماود هدایصع

 یک ینب دلوا راف ندنس هرصاح كد ارغاب یرو"هرق ندنغب دلوا
 هثس هرمصاح ید كن ر هداف لوفوصو هکزواو هردنعهو نادروگب

 ین اوثع قاراد وسوع هدنلالخ یسذئس ى گر زویکیاو یدلنا ماود

 هدئس همش ر ی رکو یدتا نالعا یتیاالعتسا كناتسب صو یدنقاط

 ید كناتسبرمص یک یراکلکب نادغبو قالفا یرالود هگو هبسور
 نویلبات نکل رادلبا فیاکت هب هیلعتلود یتسعاط هلعتسم تر امار
 ةیسور یجد هیلتاود هيلع ءاثب یدبآ فلاح اعط ءرلئآ هاو توت

 یدلبا در ایعطذ ییفیلکت كنراتاود دیک و

 ا هد رقس هیسوز هیلعل ود ندنکیدلبا دهعصعت ول هیسور ایذاعتم

 یدلوا هدناعست شا ناسبرص ینبم هتدلوا

 ید تو لردما هراخم هللااشاب نایلس یروبهرق هداننالوا هتشيا

 نا اکا كنولب رص هلتهح یی دلوا هک ندمل هطداح انا لیلخ

 رانا ندنغیدلاق هدنسهعلق دارفلب یرلعدا ییخر كرلبادو ندننب دلوا
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 باوج وند ززواو نس ەراح داراب زب هدنوسا هب ر ولبرمص یز 1

 ۱ یدیاهدکلریو
 رکیونا یشلاو هتسوب یملراصأ هنروص ر تلاش

 ندنسهعطق هنسو لصالاف یساضق ناد روکب و هلل روم هلاو> اشا

 یدراو هنادروکب هلرکسع ردق كم یکیا اشاب رکب وبا هلغاوا دو ددم
 هدانما لوا انا لیلخ لدجناشوُخ ندنراهدرکرمم یبیایقشا ولعاط

 لبا یرکاسع دوانراو یدجریف رادنهرب هلففلوب هدنراوج ناتسبرمص
 كرد بورا یتیرهفرف كنيکروب هرفو كرهدركس هشدا دما كدارفاب
 یدروق یتسودرا هدرهش حراخ بوشیرا هنهاگشیب دارغلب لاحرد
 یدرو تریو بن هسک رب یسکریابولک هليا عدرسربس هلیوب كناو

 هدک دا راسهتسا نرل يعج بسو راض>ا ها ییرازک برمص اشابرکب وبا

 نایب نراذدلوا راب ندشادعتو لاظم كياد رفنترد یهد دارفلپ

 طقفو دعو نرلترضم هلازاو عفر كرلبادهرانآ اشاپ رکبوبا هنرزوا یرلقبا

 هذن نیرلعیا تاعر هثیعر مزاوا هللا تج قدرفل د كرا ودنک
 درط ندهءاو كرل اد رار هنا رادنا هر هر اّ هلا اغا لیلخ ندفرطر و

 دعطقرب اباطخ هثسلاها دارفلب راد هنغیدلوا ییولطم كتاود یرادیعبنو

 یدردنوک یدلروپ
 دآ رغلب هلرازو هبئر هنسهدهع اشاب ناو لصح ندنلود فرط هدا

 شلردنوک هنومز ندنجحما یساکلا ورک قد هلروس هیجوت یجاظف اع

 كمك هدارفلب هلبرفترب بولک هنومز اشابنایاس هدانئاوب یتیم ةنک و دبا
 هراخش هجول رک هلیسلاها دارغلب هرزوا كءیادرط نداروا یرلبادو

 0 ید ردا

 رانا یسودنک دودا درط نددارفلب یرایاد هسیاانا لبخ یلهخاشوغ
 یدزنسیا قلوا یماما دخرسرب یردلوا مام هسرب
 هدلاح یرلفذلوا لوغشم هلبا هطقاحم یتسوفرب كن هعلف یرره كرلساد

 لوتناتسا یخدیدرد هنرزوا یسشداروب رک ذلافلاس كناشاب رکب ولا

 هرجورخ ند ةعلقمزب هلبا عج ییهدلب هوجوو فارشاو عاقجا هدنسوف
 ندرس رزب هاوخانو هاوخ یلاهاو ندنراکدتا لاّوسوید نکسم یضار

 بواد زرهدنوک هنسلاو هنسوب بويا رطح رب هدلوب وبو زدونشوج
ao n ar par دیس ر س ene 



 ا وک هرطءص ی رودناب ردق یی رک مزه

 قاشا e ا يمص و جد کوب هرق هن ززوا كنا

 1 5 هر ولب رم ا 3 1 نوتحو ا ا ن وا و 1
 || یدتا هعاشاو رمشن هفرطره وید ( یدلک نامرف راد اکوبو یدتا
 || رایشابکب و یدردلات هغانا یتساامر برص هاوخانو هاوخ هلروصوب و
 یادئاموف ناتسب رص موع یسودنک هلا نیو بص : راد رک ر سن و
 هکهردلوا هدر ییدداو ین رایشایوس گراد وکو ی رلهدآ را ادو یداوا
 تبعجج كوب رب هدنسهنس زوفطنوا كرد ارمکن قبعج هک دنیکو یدالشاب
 ندفازوا بوراو ردق هب هفاسم کالتعاس یکیا هدارغلب هليا هینایصع
 یدابا هر صاع یدار ار

 ا طظ ياپ مورو هنس ول ب وشود مشی الت كوع ! روک یاحو راباد

 نالک هی هتسوب یارسو رایدلیا دادم هلبا لاسرا ررومام اصرضح

 داتا كنا ندنرلفدل وا شا لتف رر زورب كهاشداب رلباد طعو

 ۳ قهوحو هنسوب لبا طلت یدد (رد وادارغلب یصاع زت الآ

 یدردتا حنه نصوصح رکسع 7 ردت هلهحو ولو ید روشود

 . كندودح د و دوخ سم هنکودا شالوا وفع زوئه ییغوا نابسای

 هلکنوب ی درتسبا قمراقیچ هلئارب دنشاب هدب وش راق هراشیا یهدنجراخ
 بوُدراب هلکناو یرهدووا بویاشخوا یخد ینآ یروپ هرق ربارب
 ۱ یدیشکنا تيما بسک ندتهج ندو قردشو وا

 نطصم ذقشب ندفدلوا لوفشم هلا یسابقشا ولغاط هدانثالوا هیلتلودو
 كئلوصا تاعطاقمو تماعزو رایت یک هدناتسب صو ندنمادعا كناشاب
 نیغرادهراباد غوج كناود نب رومًام یهدلواتسا ییالوط ندنلالخا
 فیس ول رانا یدلوا ندرکسذندادما كرم ادیساندهحورشم تاسایدنا
 هک دعا دا رف وید كحهدیک ندلا دارفابو دادا ندنرافرط یبا مورو
 یکی دلوا یصاع هنلود نکیدرداوا قیر زوز كهاشداب رس هنب رود 23

  eیز ۹

 ےس س تی

 | | ارس ید یرو هرق_هددسیارابدالشاب هغمزاب رکسع نامش ىراروءأم
 ردلکذ یصاع وابرص) بودا تجار هنس رلي تدا ندنهوجو هنس ول



 ےک حس ا ب اا

 ثعایو ماما 13 زاعح روس تابسا مثیدلوا ید ۵ ۳1 ت ا نفر

ET 

 لج قرص هس ههزال تمدح نیس رب نیم رح نالوا ترففعو راذعفا

 ردُشعلوب درج واد ( مکچهدیا| م اھا

 رار هلکشا دهج لدن هنسهلازا كراتههلوک اشاب ؛ ىلع ۳ عفاولاینو

 هک هلی وش بودیا مادفا هنساشلا راهدیفس هدشب وشرح جد ندو رطرب

 بیل رت هدارواو لعل هش وس هارءودو لاا یتسارجا هدنس هاست قالو

 هنلاو>ا كنورط 0۳ :امور م هلک ردشمردنا هوس

 e ‰٠ هعاس 0 لاجحا ی 2

 هلرس هناعا كناوا ا م یب ےس ا كي راقاء نالوا ا

 یظفاحم دارغلب ندنرلقدنلو هدنسهیعاد كمرک هدارفلب دواک اربج

 وب ینیشما بلج نابکس قوچ كب فن اشاپ نطصم یلکش
 ندد هنو طظ هب یلاها قرهلوا یرایدنکود یسایءشا ولغاط هسیا یزتکا

 یدررلوا یلاخ
 قطصم طداح بولو تصرف یرلفاع دا رغلب دن قلا نوا زویکیا

 یسایعسا ولغاط و لغوا نایعاب هیلعتلود هدانا یراکدتا ما دعا ییاشاب

 یکیدم هدیا ماقها هئلاوحا حالصا كدارغلب ندنفهدناوب لوخشم هلب ر هل
 رای یسضارا ناتسب رصو یدهرول راباد قاطرب هد دارغلب هلنهج
 ن اتسل رص قرهلوا نوناق فال زاب ادوب نکا هدنلحاد تماعزو

 ود یضارا ترجا هکناص ندنالصاح بودی ذاا تالننج یی رب وک
 لوو عل زو روکر و رغآ هفشپ ندنراكذتا م ايف هغلا هصح

 رابدلوا زذا

 نالوط ندنئادخا كن هلم اعمر نالوا یهاشداب نوا فالخ هلی و

 ت ادراو ی رلف رصتم كن اعطاقهو تداعزو راهت ی هدناتسب سه

 ید یباامر برم یک یرافدلوا یکتشم هلخلوا مورع ندنراهذتقم
 هدااح یرلفدلوا نایصع دعتتم قردلواراّربب نذترلبدعت و لط كرلباد

 در لثرب مان رود هرق ندیارارف ® گئرباد ط ها ۳

 رم یی
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 ۱ ۳ اشا دج هدنراک قالب فو اد یبنجوا نوا رخ عذ

 ماخ e هسداراو ۷ فارشاو اما ردقن كرمصمو یدشروک
 | هنشراهچ یجتلا نوا كءوق مهام هلک ا ما ین راتروک هلبایدنفا
 | ندزویشپ هکرلیدتیک هفالو كرەن هریک رح یراءاخ هللا لرمص# ینوک
 .میظع بولآ ا هرکصن دک دم | تاخالم هل ۱ یدنفا غاخو رلی دیا زواه

 ورک هنا ارد اشا ى ەد ەىكىزوا هلا یالا

 3 هحرکاو ید لیلد ف ب ررعت كنا هحاشا : لعد هدرمصوم الا غاحوب

 *یداو درو:هر هدنحا دیفص یس هقرفرپ كن رلکب نمهلوک

 .هرنهلوکهنب رآ اسع نال ا ندندرطاشاب ر لع دم ایقاعتم هد هسا
A. 1۶رد رلشا تدوع ارفظم ر دیا  

 3 هدنارب نڪ نانلوا مدت هب یلأع با ندئفر ط اغا ر لیعد2 سس . رزوا كنوو

 2 راکب نالوا یلوتسم هیات ارا هدرا طاس تکل نورد وردت دم هما (

 ا تلاعساو عامطا اک كر دبا یعس هنب راالیتساو طاس لازا

 هذه لالا ب ودیا الفا یی رمکا ردق در یدمس یاعت هن وعد هلا لاتقو

 قاب كب نامو كب نیهاشو كب میهارا دلبلا حش هدنلیا دیعص
 نازي! ضع! هدا د.ءصو یی ه رها نورد ندهد ر سا قد لاق

 كلام هتیمج ةصلیخ زونه بویلوا یاخ ندداسفاو كب رع یتاحالف

 || برتر نالوا معصم هلبا یراد:اهج هجوت نسحو یراب نوع هدراهسیا

 هلذلوا هدنسهحرد ن تم صا قلوا لصاح یهدوسآو نما ندنهلدام

 ج كر هیعا ماراو ٹک همیفدرب مار ۱ لوصح ب بغ یاس هللا ءارثنإ

 ۰ 4 ندفرطر # : :

GO Aزی  



 ۱ ا اوا ۳ وذع |
 ق ردلوا لزع كب تزع هلبا یدنفا دیحو ینوک یجنلا ییرکب كنامشو |

 ك تدرصو مارعا هی دیهانوک ابقتع یدنقا دیحو توئلوا راما هرادکسا |

 یدثوا مادعا نام

 یدمآ لیک اکبو هیدنفا رهظ» یلفوا زو یسار ن وياه باکرو |
 یدناذ هیجوت هی دنفا ادیس قیاض راد هسک تالیج دمآو هیدنفا فيقع ||

 ید اشا نسح یفاعم اف ن ویامش باکر یتوک یعشب تک رام ناضهر

 اشا نا یبهبج یسلاو هروم قبسا هلبا لاسرا هنکلتفحو لزرع

 ی دلوا لاع ردص ما اق

 طخ نالوا رداص اناطخ هما راشم هدنرو رح نوک کیا ندنصا موا

 ینروص یی هنوح هلوا دافنسم یاسا تالدءود ندنسهءلاطم كنونامه

 رولوا دارا هدر )٩( هدرز ۱

 ند داسفو هتف هلم یدارکا ولناک رج ناناو هدنراصضف ندعم

 تادراو منع هيا راضق روکذم بویلوالاخ ندیدعتو طظ هیلاهاو

 لاحیایبد بویلدا با ندفرطرب هموق یم ذارکا یشانندغلوا هیسج

 رهط كن راض نوام نداعم هاب هلا داعداو درط ندیلاوح لوا ۱

 کد یک و هش وک ليکا و وااپ ۰ رژ وا قم وا اسعا دب ضا یس هفصت و

 طسا وا اط هنطراص یراو هر هد و و روگابحو قاعس راحو ۱

 یدلر دنوک راما هدناضهر

 یصالختساكامرح هلبربهدنلرایاهو جد هلئسهرب مپلاهصلود هدئاواون
 هدلاح ینیدداوارو-آ ۰ یراپلاودادفیو ماشورصم یجداکود بواوا یصوصخ

 طو تویلوا یتاشا ار وک رب زاد هب دیصرعت تاکرح كنسالاو دآدغ

 ق رهلوا فلت یغوح كب ا ىلع نوعاط دنا رایاهو هدانناوب

 ماش یدلیبهوبو تیل سرب هب یلاعباب هلینای یییدلوا شماک فض ەن راتوق

 ۳ ةژرس هب راك هیسور كارد هسا اشاب , فس وا ج ؟ یسلاو

 نسل و ورد دو یدسدو طظ ه لاها اردنا در هل ذاحا تصرف و

 یسلاو سعم هئسو نوعا كروا قنیعو یدلوا ردنا یدصت هراتکر ح
 س

amer 
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 هک ۱: ۶

 رفیع یس و هدنفعح هلغلوا یراب رهش حا "قانع ی یاب رادتا ۱

 ۱ یدیشل وا

 نا هداز یدئفا قراع یلکب روهشه نانلوب یعکلکب هدرمصعلوا

 | دودعم ن دلود لاجر نادعتسم كجهش و ندنفرععو شناد باعا
 | قاغا دنس نالییاب هدخنامز اشاپ رادلع هرزوا یغی دنلوا نایب هدالپ .د ها
 اتما هلبر+ هت فورا دا ر ین هقرو لیذیح باو | ی.هءاخر *ا سو دنک

 الصا هدئحا تالکشم هج و هسدایرلنرمضح ناخدوجح ناطاس یدیشعا

 هدقهروساتعاوماتها هیدظفاحم یتنطلس لالفتسا اعاد بوی روتکروتف
 هتلبذ كفافتا دنسرب كج هلس هنودوط هننطاس لالفتسا هلب وب ندنخیدلوا

 ,درانتفا ق قايس یییربیمت دیزل مار هظحالم اورپ یب كکبتزع
 هل | ا هدعا و یداب هلو امه رطاخ راربغا یسمو ولدنا رب رڪ

 لالعتسا یهارجرح نالب روب ناسحا کک هنس هلاکم هیس ور

 كل را رفا وب یسعا تآ رج هن هات تاهوفت ضب هدآ اع 4 ردنا

 ا هداشنا قرار هتکلصک نكيشلوا یداع ببس هدباذت
 یساقدصاو بابحاو هدفل روب یهاشداپ لیج عفصو وفع رهظم ةمرح
 ینیدلوا هدمللاح هنلاوحا حالصا هلبا هناهاوخ رخ تاراطخا ندنفرط

 عیلخ یاب بودب زا وید هنا عاش راوطاو بورترا یهلش وئفرع هدلاح
 یدیشلوا راذعاا

 داهج یب هیعالسا تام یرلترصخ یلدع ناخدوجم ناطلس رک هلوش
 نیش ییهفب رش ثیداحاو هعرک تالا اجاج نوجما قبوشت هبارغو
 هلا ناکراو نواق كرت ورب ندتفورپ یرکاسع فظوم كن هیلعنلودو

 رفس نوي اه رفسوب بوبهلوا «دناف ندرانآ نیفلوا ناشیررو لنخم

 رعشم یتخیداوا ضرف هنیلسم عیج قر هلوا ره* هنتر وص یا
 طخ ه یلاعباب ندنشدلوا هدقمروب رادصا راتویابه طوطخ نیبمو

 هنن دعفد وب اب م هفاب اورپ یو انلع ك تزرع هدند ورو نوابه

 یمات-او تآرج هفافعسا هنابدا ويد شلزاب ظعو هنوکه هاش
 هدئفح هیم السا نفالح ماعم نالواندنیعو ْنيع ,ضرف نیابسم عیج

 یدیآ هدکمریو تربح هتیج باعص ایسا تراسج هضرعت

 هلا یدنفا تلاح هيلا یموم هدنابعش لئاوا یشانند هحو رشم بابسا
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 رک ۱:۳ 1

 هلبعفر كن هشوشعم تاکوکسم والعمود لود یرغوط لا نوعا تالماعم

 كەن رخ لیس سل ال قلوا رعس تو هد هسا طو دلا س

 نانلوا عطق هدهناخرط هکوبلاحو ندشنیدلوا یسهشاضم هداعلقوف

 هلیس هع دق تادیف هج هنا رض نکما هدکغا قرت «دجراخ یناثیف ران وتلا

 ج اقرب ن دنکب دنروک بجوم یراسخ هنیرمم بناج یس رو تونلا

 هرکاذلاب تیفیک هدتروشم نمجما نالوا دفع هدیها یوتف هک ذعفد
 باا راد هنش دلوا ع ورشم ییبطن هتفو جار كايف هنا رض

 خیار هدسان یدانا ددل ایف هلکلربو هش رش یاوتف نده ان یوتف

 قجئزوقط ینونلا راحو هشورغنوا ینوتا زبدلاب هرزوا ینیدلوا یراجو
 لوبناتساو هبهراپ زوب یس هعبرنکلو هشورغزوقط یتوتلآ قدنفو هشورغ
 رصعو هعار رب شورفجوا یسهیئصاو هشورغ قجوب قلا یویگرز

 بولا ههراب نوا زوي یسهیفصاو هشورغ قج و شب ییوبح رز
 یدناوا نالعا یسلرب و

 دعقاو تالالتخاو نتف ید ناصقنرب كولا هج هبلعنلود تقولوا
 ضراع یشانندن رلعا رغوا هراضد هعفد كتلود لاح ر مطاما هدنساننا

 یدا یسهیلبلاجر طعف نالوا

 بلاغ ندراثلوا فقاو هلود لاوحا هدیوئوب هد هجرد یفنا تفولواو
 قسا ںاکلایسنرو هدنوب اه یودرا هلیصتم ی اک تسان ر یدنفا

 نالوا شا خ اصم هدنما ماظع رودص یدنفا تلاح دیعس د

 هدند اعسرد هلم وڍ هدام رار هلا ك ترع قطصء هداز اشا ناعع

 ندلاحو تقو باجا یدوجو كنهددعتع تاوذ فقاو هلود لاوحا

 یدیشلاق دیحوو دیرف یدنفا دیحو لیکو سر نکیا
 ملکنا وار هلیسلوا ندنفادصو تیارد ناکا هسا یدنفا دیحو
 دیظعل و رک ورندي هلوایفوم هنس هر وسڏ هلدروص نسح كن هاو

 ییبم هعسل ندنعدلوآ ردنا یاسا قاود یالکو راس قدلوا الم

 هنو امه طوطخ ضد و ردراک زور انه هب هنا ضد نالوا همکلا لع

 هدنتروص راطخا هناهاوخ رود ردراومهانو عالما هرهدورهش حاج

 تاشیعت كن رایضع» ندانک ناکرهب یو راسنجا هن راهطا قاراذک راک

 هریدگنو رازا یراندیالظن ردنا عطف هلیس هیعاد یربم تنابص یتساباطعو
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 حالصا هدلاح وش یداوب یر «داز یتأف كنر هکس نوا عونره
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 ۱ نالوا عقاو ندیه انتفالخ ترضح فرشا فرط حورشم هجو رو
 | ریهاشم تولوا سا مظع ه همالسا تلم نوش ك هم اع توعد

 Ê شا تع رع E هدکنارب , هلب راهبلطو تب اجا هئوعدوب هل ع

 7 ورا هنراودرا مظانم تنور هرکس هعاج همرد هلو هددسدا

 ۱ یدیا ندنالسم یتجهبم هلوا لباق_قعروط
 f كن کب هردو نایعا گم یون - هیاراب هشساا هخدلوا تق ولوا هکیدلاق

 ۱۳۳ اا ر را تاج ییدلوا یر
 | هبازغو داهج یتارفن هدیرک  قج هیارا هشيا هلتهج یرلقدم هلوا
 هدنرلنا هرزوا كعا مادنعسا هدنعوقو هیراخم هلرکیدک, کر هیمردنوک

  دوخابو یراقک هنوباه یود را سفثاب ندیه اشداب فرط بو وةیلا

 ۳1 هک دلردنوک رلنامرف نوحا یولغا لاسرا ر دست هد گو
 رو یجفیچ هلبس هنابلاس اضف ههارکلامم یم تلاع دحارص
 زمستهاح یکنفت للفاتلاق قیرق لییکنزوا بیا هما همرد ندنسهلوقم
 | هکناص هلبا لاسرا وید رکسع ییافعض یالارب زمسق ادنوق یسهعابط
 راب دلوا ردنا تردابم هر هفيطو یاشا

 هسوسو عاونا هدنهح هیلعتلودو بلعتمو تنش سان راکفا لص اا

 ۰ تطاطاو فوح هدر هر شط رک و هدنداعسرد هلتهحودو بها هناهمش و

 راحود هلاحر كوکشمو مهس یسههنن هیلعتاود ارظن هند دلوا باسنم

 بوقاب هلرا تربح رظن هژاوحا ود ت ودو ند ناهاوخ ربخ هل علوا

 هلتهج وبو یدزرولوا رظننم هراکماحنا كرهد نوسلبا رخ یتماحا هللا
 كنه رفس فراصم ندنشدلوا زام هنلوا لیصح هرم تابت ره

 ۱ را دا تريو نج راحود تلود ناکرا هددس هب وسل

 كنتادراو هناخرض هدنررود ثلاث لب ناطاس هللا دی ادبع ناطلس
 تالیکاو كلزود همای قدهلوا شوشغم هلید مهس هیعاد یدسزت

  تالم اعم یدا شخلوب تادراو "لطف لیخرب هدایلوخو شوا عطف
 یشاشنغا لهجو او | ك هکس هلغل وا یراح دن رزوآ ی قیعح ن ۰ هسا هر راحت

 راجو یدلوا بجوم ینالکشم یلبخ كردبا رأت هدماع تالماعم

 ندنراف دلوا رردنوک نوتلا 0 هب هراس د الب هدننص عن نافارصو

 < تالعام #
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 هننروهظ رکسع ندفرطرپ نوسلوا هسرولوا هدکلرید هنره ندنفرط ا
 قر رلیش اب هط واو رلمدرکسو رزەتسوا لاحرد یک یراق داوا ففاو

 ندئراسنج ودنک رلنلک بوراو هنسهبصق لاتراقو بودرکس یک فطاخ
 دیک رب هلتفایف یرفض ندننارفت هاج همرد ندهئاتسآ قاقتالاب هسا

 داوس رثکت هلا قاحاو مع یتارمشح یرلکدلبا باج ہدیل مالط مدقم

 یز علف ندناتهاشداب اه ماباب هرقاه ناتنیط غاز ضعب ندنرلماو كردبا
 ر ایست هنن را هلسف هلا راصا ندرافاقز كرهبد یرلح ورق قانادرقو

 هدماوعو صاوخ راظفا یییدارفا یرصکی یرلکدلکهدیا راف هلو
 ندکلرید هقشب رکسع نالک رکاو زاردبا راعشب یچس هکمنسوک قوج

 دی یدزارلنا را ما هلو یرلناست یرعکی هلامکح* هنن راقاریپ هسا

 قلوا رفن زویئرد چوا هسیا رفت یلا والم رکسع نالوا ندنراسنچ

 هل هدرکر س كرلنابلوا ندنراسنج ودنکو رارد روب نب رلتاشیعت هرزوا
 تقرس یداو ی د یرلنآ هاوخانو هاوخ e هغلرازاب هدلوب و

 یدارررو راسخ مظع هلالاتس بناح هلا قوس هیاکنراو

 یربرح جلعاد رادقمرب هشنناجهنراو ارح ندنفونص یبهبچو یرهگی
 قوسو مج ید جن ةفزفو هلفلوا ندنساضتقا هینس "دارا

 *یلاها هللا را هناهب رکیدو هلیمان یسهشا لاتسوب هدلوبناتسا كد هیعتلوا
 ندنرلک دتا راکلرسبدا وارد قره وص یر هسک هجن ندلوبن اتسا

 هرزوا قلوا بکار هرایک نالوا زادنارکنل هدن ز اغوب زکد هرف هقشپ

 ندنحازاغو قرهتا كنف" بولوا زاوس هنراشاق شنا ینوک یش كمجر
 را و رادهنخر ییرلعایو ماج كرا هناحتحاس قوح هدنساشنا یرارو رم
 كسان موع جد هنداحو هتشيا ردرلشعیا راهظا راتل ازر هجا هرایغاو

 ردشلوا بحوم ییئرقن اهد هک مر ند رای رصکب

 یراهدراو نامه روایروک شباهت هلرکسع زس هطباضو رسهطبار هلبوب
 ركسع هعشوداا هک هراحهب نوسر و تعالس هللا هنس هقشب ندنعسد هدرارب

 ندنتیدلوا لمك هیلم تیج ید هنسهف نع فیلاکت كنادعا بویلوا

 ید ندفرطرب ربارب هلا تارمشح زامحص هجووا هل | هل و زس هراج

 دنعشد یوفرب یکواهیسور هللا بلجو عج یرکسع ماع رفنالاب هجورپ
 یدا راو تب روح هن هلام
 ی

 تست
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 مع ا اطعاو ذخا لئام اک وب یغعوح كر i ناراذکراک هکیدل و

 نادنح ید كرلنآ قءهردشراق هجا ااا یرل بش هل وب ندنراقدلوا

 ا او ولقاجوا هیلع هاب ٠ یدرمرولا هش راشیا
 . ةلداعم هله جوون اور یجد هدنعح رکاسع نالوا قوس هرادحرس

 یدلوا ردیا

 ینچهیماراب هشیا كنواقاجوا نالوا یرکسعفظوم كن هیلءلود هک هوش

 نیەت ندنفرط قاحواو نیت 1 رایچتروس مدعم امدعم ندنغیدلوا ادم

 یازغ بویلوا سقم هنابراحم راس هبراحمویو قر هنو لاسرا رارشابم
 ضب اباطخ همالسالها اموع هلا یب دلوا ر هنتروص ینا
 قر هنلق لاسرا رلیلاع نامرف یو اح ی هقب رش ثداحاو هعرک تابآ

 هلبش رط ماص رف فی السا تلم ندیهانتفالخ ترضح رشا قرط
 لوط انا ہاوخ انو هاوح ین ۳ هن کو دنا اروم توعد هب | رعو داه>

 یویلکو aa هلا فا لدسیف داهج ٠ هم هز ندندناج

 ندالع رمهاشمو نانيعتمو ردیک هناج هلا مور هلا راذک ندنزریعم

 ناشکتربغو تکرح ندنرارپ حوف جوف هلب ردبلط مارک تاوذ ضعب
 ناکنشلدو رب رفت یتسانا رم ( ناعالانم نطولابح ) هتامو نطو

 هایحا لب تاوم! هللا ليبس ىف لن نل ناوفتالو )هتد اهش تب سش

 یرغوط هرادحرس كردبا ریسفن یتس هعرک تیآ ( نوقزر, مهبردنع
 رلب دلوا ردبا تعزرع

 لخادم هنود روما را ره*ب هرکصذدئس هعقو اش اب رادلع هکوبلاح
 | رلیدئاوا نیمأن ردقنره هلیطرمش كماتبک هبیثکیس قیرطو كماغنا
 ریمل هش ندنرلد دعهلوا نیما هلرمام ندتنطاس قرط هد هسا

 ۱ با او و رفته دن او فک "سای ثکا یشاش یی راتکر ح

 مامزو یرافدلوا نوکانوک راکفا راحود بوروک یتیفبداوارفتءو ردکنم
 هد دیلعلود هرزوا قمل اق هدن رللغت و ےک * ید انا ناکاک فرمت

 هدلاح یرلفد:) وب هدنصوصحم یوزرا قم الوا ف دعا ندنلودنک

 لان هشددنا ندنزنکن كنه رکسع قوئص هدنداعسرد هلتسانم رفس هرکوب
 رلیدنا هحارلا نولسمو

 لوطانا بودبا هءاقا رانابهدد هدهزوسکو هددیمنزا ولقاجوا هيلع هان
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 راس بیتا لع هدو یدشا تام مهر ند نطل ا هلا تکرح ۱

 ضلع بولوا ورب انا ید راقاجوا ۱

 لب و « دسا حر كس هک ینوک رازا یوا كن هرخ الا یداج
 فرش یصآ عانوا یرلترمضح ناخدوج ناطاس ردنوک یکی دا

 عیلشت e ءاول ردقهب هفاسمرادعهرو فیطات یعرکا رادربس هللا

 د مر ۶۱ رادرس بودا تدوع هن رانو امه یارس هرکص ددک دتا

 هنردا یو ۲ ی اصيعتلا ییرکب كن هرخ < الا یداج و تعررع هنشناح هنردا

 ردنا تلصاومهثسا رهک

 ینلداوا فیح و فیعض اناذ یدنفا فیفع ےھارا ی ام ردص یادّهک
 یمودنک علوا رک یوفع ندرفس هل وب جانب هدناواوب هدلاح

 ق اشم هددسا شالا رارمصا هدنع زرع هرزوا قلوا لئا هاو ارغ

 هدنس هلح رم یرولیس هلغلوا ناوتو باتیب كرديم هدا لم هبهیرفس
 هبیدنفا بلاي ی اتنکلا سیر یسهرادا كن روما قا اد نولیغار
 قیصو نیک اتاقو یدنفا فرفع هردص زوردنح یدیشا روج هلاوح

 هداعسرد هرزوا قوا نفد هدنراوج یراصنا بويا یشع هلهجو
 لکو ادیهآ نوبابه ب اکر ن د هناک ولم قرط هتبرب هدقدئأوا هدايا

 هنو اه یودرا هللا بصن یلاع ردص یادنمک یدنفا اص بناج ناناوب
 ردشلروب نیە هنفلادفک نوبامهیاکر ید یدنفاییرع دجاو لاسرا

 یرکسع یرککب هدننکرح ندنس ار اش اب دواد لروک ذم یودرا

 سداسو ماکعو قرهلوا ترابع ندرفن كبترد عو تبع نم

 كلرو یتانیعت رفنكب شب تاهن رار هلا هراسو عابتاو هدشرخو

 ییزفد كنجماوحو حرخ رفن كم تردنوا رلیشاب ابروز نکرولک مزال
 یرلک دتا هبیلاها الا هجورپ كرد ر وب تاننیعت هروک کا هللا اطعا
 راس ثاربا هریربم بناج جد ندو رطر هقسد نداسرف لیګ 2

 راب دتا ےب

 هدرا فسا لدرب عاد ییالوط ندنضووب كنولذ احوا تلود ۹

 رابدلبا رانا یاو ارادو تاسا# لس راح لاو قو نا

4 



 اشابدواد كنويامه یودرا الا هحورب هللسلوا شیخ هنادیم كردنا

 . یدلدنا .مادعا اقوتخحم هدنون امه باب لخاد هدنسانا یبورخ هنسارهص

 r ۳ یعوطقمرس هلا مادعا هدنزافو ز کد وا ج د یدنفا ىلع یسادرفو

 2 ۲ یدلکهنوناه یودراینوک یسنربا هعج یجد ردییرکب كن الوال !یداج

 هورک ضع! رک: دو هباشاب يلع دیس هرزوا ید دناوا ناب هدالا

 هر اصح هرف هاثب هتک ىلع یاضر یال هل اد اتتسا هب هلغتم

 هلفملوا مادعا هداتشاوب یدیدنفا دشار كوک نالوا ش 9 وا و
 یدلنوق ههاکتسایس یخد یعوطعمرس كنآ ر

 هرزوا یتیداوا یرههق تداع_كرابرصطب هداشاوب هلس هناهب رفس
 فررعت هلاخ یرلک دتا رلتک رح هنایدا و دنا شک ت لص هداویناتسا

 هاو قعردقاب هتعاس یرلندا تکرح نوها لا ندنرلجما ۰ زامهئاوا

 یدراحاق بولآ ی رس هسلک اب ی ییئعاس كلوب كلوش هلیس هناهب قمردز وب

 ندنیح كفلخ . ارج تویمروک تحاح هلاقعا هل وب دسلا یھ اطر

 ندا قارادفرط هن راودنک هدنرانایص د تقو یدردیک بولآ نس هسک
 هتنواعمو تالاوم یرلکدتا هن راو دک امدقم بولوص جد ییاها

 ندئوف قح ) و رلیدریو دیرت لز وک یسیرغوط یر هلوا قاوشراق
 ( روئاص یدشا دبع یدل لع نیلب * رولآ هل دع هنن نم اتتا

 اس
 قانصا صو “لا لع یغوح كاقلخ لوبناتسا هدلالتخاو نایصعمالا

 کس” ههیزت رپ هلل وب هللا فرطنم ندنرافدلوا نيعم هرابروز یهاط
 كته نوشآ نددج یاندعت كنهرکسع فتاوط هرکی نکل یدناراشلوا

 یهورک ضرع لها ندنرلفدلوا ردا تراسج ید هسوم انو ضرع
 زامافبچ وراشط ندنر هناخ انامر تمذ لهاو ناوسن موملاییعو
 رلقلاتف كدلروك ی اثما لص احلا رلیداوا رم نتسوک شاب ندرهرمبو

 راوج كنودراقئرا هلتهجوب یدلاق تلما الصا هدلونناتسا بواوبعوقو
 ۱ نوسلوا هسلا رولوا لصتره ندنشح هرمهژوا ا یسهروط هدلوتاتسا

 ندهناهاشقرطیسک بودا ٹکر ح ندنسارڪڪاشاب دواد لوا نآرب

 یدلروب راعشاو رما همرکا راد رس

 ےک س ر ی م ہک

 € ءاب



 چمران ی تب

¥ ۷ 4# 

 هنس ار ڪڪ اشا دواد هلا یالا با ر یوک یجتلانوا كنالوالایداج

 هدهب یدلدبا بصن یوصآ خانوا هللا زکر هلع نانلوا ےک یورافیج
 یدلروفیررداح كنلود ناکرا نالوا رب رفس ر اسو ولفاحوا اهوج

 مرک | رادرسو مظعا ر دص یتوک هبنشعب ییا یعرکی كموقرح ه امو

 اشاپ دواد هلبا یالا بتر باحعتسالاب یتداعس یاول اشا فسونایص

 هرخالایداجج "هرغو یرعگب ینوک رازاب یمشبیمرکبو یدقیچ هنسارحص

 فونص ر اسو یبهبرعو ی هبجو یجوط ینوک هبنشهب نالوا
 رلیدلبا تع رع هنسارف اشاب دواد هللا رابالا بت رم كلل ذک هیرکسع

 یو هروم یرظات هی رک افباس نالواشعااشتخا هدنسهعفو اشاب رادلع

 تاسشن او قلعت باستکا هباقا فسوت یسادضک هدلا و امدقم یدنفا ىلع

 رادرس یک یک دا هدن امرطاخیتاوذ صعبلارورغو رک راهظاكر دا
 ندنغب دلوا شمردنجوک هدنسالوا ترادص یخد ییاشاب ایض مرکا

 دوا بوئلوا نب وشتو نیما هلبتطاسو یسابحاو ابرقا ضعب هرکوب
 یشزارپ بوشانب هنابرهگب دیدانص ضعب هدرمالواو قرەنادلا
 یرلترمطح ناخ دوم ناطاس هک وبلاح یدیشمرویفیج هنادیم قرهلوص
 هدنراة> راندا ليم هرلنآ هدلاح یتیدلوا «دشماشخوا یرابروژ ارهاظ

 كناشاب رادلع امدقم هسا یدنفایع بولوا هدکعا نیکو ظیغ راما

 هرلنآ هرکوت نکیشفل وب هدنهرلع راب رکی هلا افتفا هنکلسم

 رار هلکنوب یدیشروتک راربغا ۵ هناهاش عبطیسلیا راهظتساو تەجا رم
 هذ ارفو مايقهروما *هلخادم دوخ دوخ زاسمتج ر اقیج هن ادیم
 دّمع هللا نویلیات یهالاذیاهت هلءلود بودا مالا یس هعتاو

 یدیشربو هحالر هدنفایس ردوو هراح هعسد رولوا روب هقافشا

 هنرب هداز ینافرع بویلروک بسانم ینیقوت هدلوبناتسا هخرزوا كنوب

 هوا ییرومأم هلهح و و كنا یدلردنوک هنزاغو نکدقآ هلثر وهام

 دلک رب هبیدنفا م4! نالوا شعا اهتخا هدنس هعقو اشاب رادلک هن

 هلیسح قلوا باس لاعفلا كمطعاردص هد هدنتح كلا بولوا

 ندد دنلوا قدوشو نيم ا هل اطداسو ضب هرزوا حورش» لاونم

 تدنما لبصحت هجګز هلا تەجارم هرابروز یکیدنفا لع دوا

$Fهک مسان دل یک ۸  



 رابآ قوح كب یدنفا مهدا مهار هداز هبا یان لماوا هد هراګوب

 هک ۱۳۰ ¥$

 ۱ هریو بوط هدک دشا یک نیل لر هاو بولک هث راو> ل 1 ۸

 هدهسیا شابا رادتا هعیضاورص> لار ا 1 هن رژوایسلآ باو> ندر غا

 2 :  لیارا صولا ىلعو هدکعا هعفادمو هل اقم ا وق یرلب زاغ دحرس

 اك هعاةراهذو لرل قرەلوا تادرب رداهد و میم" هدناد اما دجا یرطات

 ٍ یراوس رادعءر هرمههراو مادا هرو ر یی رالح نالوا راد هنحر

 رد نوک یر کی كرد مو ھن رزوا روا هسور بتوعیج ند )و لا

 هرازراک شنآ یرزوک كنهیمالسا رکاسع اردک بودا ماود هکنج
 هدافک رتشاش ییادعا هلا ماهقاو موعک هرشط هل و ی رد هما[

 یسودنکب وفارپ هد هءلف ییاشاب طواحم اغا دجا نوکرب هفشب ندنرلفدل وا

 حورخ ندههلف كردا باحعتما بوط چاقو یراوسو هدایپ هجرفاو
 ردو زوم بوز ۳9 ندا توو هدک دتا موع* د رزوا ول هیسور هلا

 یالت ول هیسور هلږسن هن هیمالسا یادهش هدهد دش هب راح نالوا دن

 ورک هلا لو نب ررداحو تام8* رادعمر و توط ج اقرب قرهلوا هدا ز

 راشلوا روج هکیلکج

 هيلع هللا هجر ردشڏوا اش راد مزاع ادیهش كردا زارا تلاسب

 هد هسا شاک هش رزوآ یوکرب ید یسهقرفر كنولهیسور هدانا وب هنن
 قشور هعشب ندکدتا مایف هب هعفادم اشاب ندلا لع ناناوب یظفاحع

 تاو کیت ھن دادما کوکر ی ردب ندنفرط اما یقانشو ییایعا

 ینجهلوالثام هنکنج لیارایخد یس هج كنوب هلن وا مادقا هکلروک

 تەجر ید نداروب هرکصندهب راح رادقهرب قوا یمولعم رواهیسور
 ۱ ردرلشعا

 هرصاح واتدش یتسهعاق لیعایسا هدانشاو د یسهقفرفر كنواهیسور

 هرتساس ردا برفت هب هتوط یسودرا لاشرام داف هدلاح یخادلوا شابا

 یدیسلود عویش یکحهدنا روص ه هغ ور ندع

 < هراس عباقوو یبارخا هاج یلبامور كنوبامه یودرا #
 ۱ نیا وز ترا كاهش یتودرا هشرزوا هحورشم لاوحا
 یاعردصیا هک ینوکیصتلانوا دی یداج نیکلک مزال یبارخا
 بایتعتس الابیب یرالاسهمس غ وق زالوا شه وا زکر هنس هج اب ام باب هج دم

 لک یداج ل



 قلاکوو هبیدنفا فیفع مهارا ینا دک ی مظع نرادص هدناهبجوق |
 یدنفا باا نالوا ینرصتع یدنسم باک تسابرو هیجوت هبیدنفا اص ||

 تساب ر هرکص زور دنح نکیشملوا اعا هدنرا.دهع یدنفا قراع یتاکوو ۱ ۱

 هلاحا هب یدنفا رام قناما رتفدو هبیدنفا دیحو یتیمارتفد قلاکو |

 طصحاطا یسیضاف هرولم هنیدم اقناس ینوک یصشبكنالوالا یداج |

 باکر اشاپ نسح اغا ینوک یجیاواو یسضاف نوبامه یودرا یدنقا
 یکلج روس لوق هتروا هډ هر هؤ .هساوآ یدلوا یاقمم نوام*

 یبناج قرشو هاشاب دوج دم هداز اشاب مهار الص ع قابا هقر هلطرش |

 یغاج” هردو شاو هیاشاپ مارهب ریزو یتلابا مورضرا هلیکلرکسعرس
 الاحو هیاشاب رهاط دم رب زو هداز اشاب مهاربا رب زو هل طرش یس هظفاحم

 هاشاپ یرورس ترازو هیئراپ یلانا بلح نانلوپ «دیمظا ردص ؛هدیهع 0
 سیلک بولوا ندیبظعا ردص عابتا یناریمرم ٌئراپ یغاجس نمرچو |

 یدلرب و هاشاب لیعاعسا یبروک یجتوحص* ناناوب یل سن زازعاو

 یسج هخرچنوبامه یو درا اشاب یر ورس هيلا راشمبویمقوچ یس را
 ردراشلوا یسلانوق نوبامه یودرا اشاپ لیعامسا یجب و هبلا یومو

 هننایاکعسا لاکا كس هوطو هنتامزاول دا دعا كن ویا مه یودراندفرطرب ۱

 ندیلیخ كنوا هبسور جد هدٌه> یلوطارا هکنوح هدانا ینییدلوا تھ ۱

 هدنددص ماصفاو موجه هنب رلفرط صراقو رعسحا تولوا یا ھن لیخ 1

 فرط لوا بم هنغددللوا اهذا ندنفرطیرکسعرمس یناج قرش یتیدلوا

 هده یا موز هسا ندنا هت هلهجو وب هدایښآ هسا كنولدسوز ۱

 رارب هلکعا قوس رودرا لوف لوف هنب وب هئوط بولوا یسهیلک تاکرادت
 هدکعا لاعشا یهیلعتلود هلا عج شنو كب رڪ یراب رص یجدندفرط رب

 ىدا

 + یرلتدوع (باخو یرلموعه هنسلاب هنوط كراولهیسور
 یکس روزوب یلاشرام دلف هیسور هرکصندنندوع كراصخ رم الاب هچورپ
 لزج: ناتلوا قوس هلنا ودرا لوقر ډه نزوا یسهملق لارا ر ورا

۳ 

۱ 



 ا 4 ۳7
 | یموا یو ان اط نالوا نا یکصخ درب هلا 3 یوک

 و اعم هباشاپ نط صم یبچ قبسارذص دلوالا عی رلالخهن و

 ۳ ۱ اه یطوطو یاس ا هحوو هرژوا كا ط.ص هلا دیم ىرەنڵود

 | مظعاردص هددسا هدنسهدهع اشاب ىح قلا نامرف لکل گیس رم

 یوگناتسا هلی رازوعفر هرکو ب ندنفب دلوا هغ اس هسفانمهدن را را هللا اشابایض

 | یفرصن لباهجوق ااس لابا نامرف نالوا لح هلدملوا یی هنسهر رج

 یدلر و هلاشاب یلعر زو
 هدرفص مرغ ندنفودههلوا ردتقع هطد رو طض اغا د یحاغا یرک ےکب

 بوترا ینایفط كراب رصب ہک دنا برقن ییورخ وا یودرا کی
 ندنراف دلوا روب هتماقاو اوزنا هدر هاخ هلادس ییراناک د یعو> كفانصا

 بص اقا رحاب افا ن ینارضتک لوق هلا لرع دوا یتوک

 یدلد نییدتو

 یادوسینهذدرکرب هددسدل وا اب رد نادوبفالابذجور اشاب لع یی هخرح

 هدکالیدت ةساقا رطا توش زا ؟هدروصوا ندنشدلوا ش شعراص ت ترادضص

 هدکل ر تئیدکیا ندنشدلوا هدا ناب ےس ونک ید اشار اض هل:ه> ود و

 یرکب رخ الا عی ر هلکعا نیعت هدهناهاش دزن یمج هیلوا لباق یس اب

 هدهسورب هلبا ین هنسهرب زج ین هرازولا عوف رهو لزع ینوک یوا
 یدلوا اب زد نادوبف ایات اشاب دم حاطحا قبا نادومف نالوا ص۰

 هرزوا یمیدلوا ناب هدالاب كنیدنفارهاط یییدنتسوک ندماظع رودص

 هلیسلوا یشانندهرجاشم نالک هعوفو هدنزهناص هلبااشاپ یلعییفن هجا اعم

 بویمک قوح یسهرا هن رزوا یسئلوا لو لزرع كناغاب ىلع هرکو د

 یدلروتک هتداعسرد هليا قالطاو وهع یدنفارهاط

 رس هدالوالا یداج رغ هلکعا برفت شکرخ تقو كنورامه یودرا

 ناناو ۱ ارحا هدم قییعل ل زارو اخ ىح هلا هدنداهسرد و قحهل ءار

 تحت سس سیا

 + هدناهنجوت

  ااتوب و یدل روس فیحوت یغناهس راصح هرق هناشان دجا ر زو

| 

 | ادع جالا یلصراق یشاب زی اکسس اها هك وب ها ف ف جی روفگنو لزع

 E نانا یز هدا زاهد كناما دم یباح
 یعجو | رخ ۳



 راب روز هلا تدالجیوزاب روزید ندفرطر ر ارب هلقعرمطاح هنسهبراجم
 یدیا دكا تمشو س هن راهب رو بقا

 هیط الم اشا فسو ایض نالی روس هرحوت یلدا بلح هنسهدهع هدوم

 كل رلب روكي الا هچورپ هدک دلردنوک نوا ههر هم هتسودنک نکیا هدئدناح

 ییتالئشم كن هبلعتاود اجراخوالخاد هلبس> ینادعو كن دن نخو ینایفط

 خد هیافعتسا جم ] بود اد درت هدلوبق یترادصندنغیدلوا هدنادیم یتاناب
 ضب رار هلکغا لوبق بیج هیاربب ینو امش رهم ندنکیدمهدیا تراسج
 ابی رق ردشلک هه رق "هوق شيا طقف لوفشم هلبسهب رت كدارکا راشع

 هد هسا شلوت هدجعا تاقوا را رھا هلا تاضورعم فالوب مرواک هتداعسرد

 عفاو هلفملوب رواب و رابیپ هدّنطلس زک یہ یربترمض> ناخ دوجم ناطاس
 تکرحندنرب هدرفص لئاوا بوی هنایط هن رلنودامه لاعتساو حالا نالوا

 كارا ) هکدتشیا ییلاوحا شاشتغا كالویناتسا هدهار یانثا نکیشعا

 میبد هلبا لاح چوک كره وروس قابا هجن فو ( یرخا رخوتو الجر مدقن
 ینوک یسنرا رازاب یسادرف بواک هبهبن لام ینوک یجتزکس كالوالا
 لوم“ ناهج تافتلا رهظم هلا لوثم هنو امه روضحو لوصو هئداعسرد

 یدالشاب هروما دّدعو لح تولک هب یلاع باد رکص ندقدلوا

 راول هیسورو یتدوع كراصخ مهیا حسف یس هلاک+شاد حورمشم هجور و
 دعع یروش ساح تاعفدلاب هنن رزوا قکر ح یرغوط هنلحاوس هنوط

 یسعا رفس مرع تاذلاب كمطعا ردص هلا فی رش یاوا تیاهن قرهلوا

 رر, هني رلفرط هرتسلسو یقتور مدقم ندتکرح كنوامه یودراو

 یناج هیفوص ناکحاک كناشاب دیشروخو یسلوا بصن غوشاب
 رادرس كناشابایض بولب و و رارق هتب راضوصخ یماتنا هدنکل کسعرس
 دهن مدقا نآرب كرفس ناب را راسو ولقاحواو ارزو هللا و هنکلمرکا

 هل. راتیسکیانوا كلوالامب ر راد هن راتکرح هدکلرپ هللا هب رفس بابسا
 هنفرط ره كنهسورحم كلام هججو« نوبابه طخ نالوا رداص اخروم

 ( ۸ ) هدر ز یئروص روک لف نوبامه طخ یدلردنوک هيلع ماوا

 روئلوا دارا هلیفر

 نالوا ملا هدانناوب اصوصخ یراوطا ضعب ك اغا دوجت یشاب یجیاتسوب
 یجسب رو كلوالا عج ر هلکعا ناجا لب دمت یرادتفا مدع هطو رو طض



 یدئفا هللا دبه نالوا فورعء و د هاشالا حراش ندالضوو ع ریه اس٠

 كاس فجر 9 و ی یس تس 1 ید

 9 ندهد قح ۳9 هام قرا هو ر i كيلعب
 0 ٣

 | هدک دلک هلوباتعا هدعب ی دشا حرش یروهشم ,E اظدو

 موطعم یردق هلالدل اب قرهثلوا م ۳1 الا ىن ندنفرط ةنطاسلا راد ی الع

 ندقداوا ناسحاو ماعلا رهظم غلبام اهل اب هدقدلوا دیهش راک دنو ادخ

 بویح هلا هب رود هدف رظ هر تدهو لخاد هس زدن قد رط ةعفد هقسا

 لئامالا زاتع هلیالیث هنن رلیصام هملفحرخ هداباب و دادخب ابقاعتمو مورضرا

 مو ی 5 دئزو شاء سرد مح ه دنطساوا هدعقلاید ی دیشلوا

 هن هب رفس میاقو لهلکر ر دشلنا ینادواح 2 قیاعح

 6 یوقو تاهیجو ض»بو یدوزو هتداعسرد لدیدج ردص ۶
 هلدسح قلوا لت یسهب رکسعو هيا دلم ر وما كن هلعالود وربندندهرب

 یتلود هلبا تبقر هب هد دج تاماظن ی رلترضح اث ملس ناطاس

 عاخ هلبیبس همولعم هتف هدهسا شلیا تربغ یبخ هصیلخت ن دنارطاحم

 هد | تارط اع جاوما یک یک نسلعود هیلعتلود ت دمرب توتلوا

 نمود كنلود هیفسو بوعبح هنادیم اشاب رادلع نکرروط بوت الراوب

 اضق بادرک *هدانفا یسودنک نکرد مبهراقیج هتمالس تم“ بولآ هنلا

 ناکرا بوک هنلا زاب روز نلآ شارپ هن تلود مامزو یدنیکبولوا
 یراق دل وا شلاق بوریشاش ین راکجهدیک هلو هنو نی راکجهدیا هن تطاس
 قو تعفاطا دردسع ی دتا تدوع ید یسهب رام هیسور دنا

 یلاو>اكناب وروا یهید و لسم هسپا کار تیفیک لرمصع یھت رهن رخ

 ص زونه هدلالتخار لاحرب هل وب ۰ كنتو كنت كب هسلا رلتفو قس راق

 ناخ دوج ناطلس نالوا شا سولج هّی:طاس تحت بوقیح ندنولخ

 هلا هعلاطم یئدا یتیدنلوپ هدهقوعو لاح لکشمهن كن رتئرمضح یدع

 رولوا مولع»
 هتمالض تمس هدب ولبنروق ندنارطاخو تاللکشم هجصوب كناود تقولوا
 یراترضح بلا راشم ناقاخ نکیا زاعلوا زودت ناکما تروص هتسایب هقیح

 اواز لر کوک هتالکشمو عناوم ر

 < هنسهبرام ول

 2 تم ویهروک روت الصا



End 
 هرزوا بط مع یا ضف هلا ابطا 4 هولح میچ اب ۳۹ هل هدنراو ترا

 || تروص ید هرکصندنوب رکاو ناکبا رو مولعم هب هلج یروشو هرکاذم
 یجدابطا هلغلوا ناعا لهابهذم (ن اج رال کا ) هسا ناواناباعافش
 رببدن كناهاشداب نادناخ صوص الع زرولوا نایلاع ر وذععو وقدم

 یرالقع هن د راهساوا قذاحو برت ۶م ردفهنره كبببط جاقرپ هدنچالعو |

 جالع هرلئا مهسآرب هنب هدراهسلوا رضاح سوتیلاجو طارق و رصاق
 هشابرا نادنراتافیلأت راد هک ولم ءانا ريد یرلکچهدا باتتجا ندکمنا .

 ءابطا رس هروک ءنعوع# هلږببس می رق رح نف تبسانم نکیا رها و رهاظ
 هتابط تسانر یدتفا دوعسم ءابط هالا سدر « داز یدنفا نابع قیسا
 هل تفاذح مدع ییصوصخ هج اعم هل ةلوا یرب كرلناوالات هلی رط تئارو

 لع نکل بولوا سم یلاک هدیح ارج نف هچرک و مصح هب و دنک هلی
 مس فیس کا لئاق دالج وربندمل, هلک هلوناتسا هلفلوا لهاح هدبط لع و

 شعالصاحییعان گالدمطو 1 ردا 4 ۳ هذ هناتسا ناک ییئاحالعلهاله

 ها صف هکی رشت ی مت تفاذح كئرفر مان وجتروا نالوا

 نالوا ناثج هار مد شب هل [5 دارهشو نیطالس دج و ناسلا قا

 قداصهل>الولح تقو قفاوما ن ریبد یراکدلبا اد رفنم ید هناطاس هبطاف

 "هزوج ینوک تس یج جوا یر کی كل رخالا یداچج هام هلفلوا قباطعو
 ولفاحواو العو ارزو هلکلبا نار ط هناثحنا:ساک ندنند *هنالیوتفرپ حور

 یناغع رول یرابم دسج هبا ار ذا نزح مت ام یالا بیثر نوناق هچورپ
 ادکو هاشنولق ردکم یسازفم ذیداحمبدئوا ن د هم هد مش 4 رب

 هدف ترد تعاس ار رفت هد.دحا هلا یعاشخا تكموقرم موش مول ن کیا

 دهان رخا دعس رتحدرب یعس* هلا یبمآ ناطاس هشااع ند راب رهش تا

 یهثنا یدلبا ادل رابدانم . هيس هد رم یرلقدرویب ایند راد فب شن ای“

 دانا متر یتایعا هبلفنال وا فورم هلبا تورو راسد ترفو هلی مور
 اشاس ندنوامه ناوبد ناکج .اوخ هتصوصخ یال هلغاوا توفهدناوا وب

 هدناوصو هندنلف نوتلوا اسرا | روءام یدنفا عرق ر دیس نارا ربقس

 فراصع هیلک لاوما یکد ابا لاصیا هب یریم بناج هلا حارخا هنادیع
 لحا لواح د یدنذا عیفر نکل ردشلوا رادم عا هب هب رقس

 ردشع ا تافو هد هلف هل دوعوم



ر تب مش هراوک هضبت یا اطم هراکا جا یه نکل
 رک مع 

 جور چیه له هدنصوصخ تبابطرظن مع ندروما راس یخدیزارب و
 ۹ ٤ کیدلبا ادا ىەىدلوا نوذأم زونه هلبا اشراو ساقلا نایلوا زباج

 . | هدلوپ اتسا نکیغوب هل یس* هاننذار طنوا دوخاب یلعا ندنس هجاوخ

 | هلضورکذت یدنفا یاب مک = نامه هدرب یکیدسا بویک قاپلق روم
 | هرفط هلا ابطا تفایق ناراک داب نالوا ناتسکنرف "هرتههم ںوچآ ناک درب

 | یالنا یرابکو رافص كب جاقرب هسبا رلوا مجه قرهلوا ناراب شورف
 2 ارجو تیب هلوقموب و یراکدلبا ر اکو تعنص "هرجا هللا مادعاو
 یکی غیدلوا هدرلننش» هيدا ضعب هسا ندعم و راباصف هدننروص

 5 ظ هنعیط بیبط یضارحاو للع ندیا روهظ بویملوب بیبط
 هب هلج یییدلواهدن واواو ناع>ر هلا هوجو اهنکا هللا زوج الع هجرکلاب ۱

 عو ءو یساوهو با فال, تا اتسا یر ندامکح رھا شم هيلع ءاشب ردراکشا

 ضراوع 6 دنا نکل تولوا العا هراغلا تاغ یساعصو قودو هرس و

 قل رح یر و اوو نروعاط یر ردراو تاصء ع ول چ وا ند هبنوک

 كط مع شلاق زرسرگ هل و عفاولا شد روا هله ید یر و

 هرابم ید ەەودوب یک یراکدایا اوا یسوفن اا یرادلعمو فاز

 ا اسآ حارح باص جرات ندح و خب رشلدعاوق هْساب هح رفكناما نس>

 هراب ردک و ادب توقع تروص جد هدر ءدرحا ردا اجا 3

 تروصبواوا شاسرا و لارهیالسم و شارف رسا ص ج هلخا وا انا رو

 ` نار كن هناسرت روما هسبا هداناو و اد, وه ینحهلوا حاتح هئدم قوح

 | قلوا لوزرعم اغا نس> جالعال هلو لک و مولعم ینیدلوازاج یربخ ات

 | اساس ینوک ی جلا یمرکی كنياوالا یذاجج هام هت رب ندنکیدلبا اضتقا

 هيلا یوم ابق اعتو اور هثناما هراسرت یدنفا زب نع دجایرادزنفد ثلاث ق
 یهتا یدلوا اش راد مزاع ید اغا نسح
 یالسم یحدناطاس دبطاو ندا داون هدنطساوا یسهعایذ هقناس ونس

 نافو «دلاع ینیدلوا قابا قلا زونه « داناو قر هلوا ناببص ما ماد
 ۳ راع: کد یدنفا هداز یاش یحد هدف یافو باس كنا بو دا

 راک یاض م رکا هلرظن عطق ندنماضرح ارقف هدر نایلوا همام

 تاوادم ¥



 ۱ صوصخا و ابطا حالطصا جاقرب وتلاهح رس هلا تديکمو هلرح عاوا ات

 حس

 رفاه یبظعا هاتهش ِ هاوو ۳ اع > ور ند رل دی تولا

 ندنرلک ذمهدیا تباعر دط9 هصوصخ وب یشات ن-انرار دق مدع هزییع و ناما :

0 
| 
| 

 بویلاق هسوک هفشپ ندرلمدآ لاطبو هرهپ یب ضمپ هلوقم ردیا تعانق

 سعدی سیا
maar an +سو  

 نالوا ق “اود هی ندبط ن ۰9 کا بوذلارب زا یکنرف طظافلا رادقمو

 e یس اطا راک ر =| كردارزود ییاوا كتلود رابک و لاجر

 مت و یرلتن و رکف ادعام ندنسوه كعا تلاهح تسد رد

 ندم السا لها صوصخا بولاق a دلا هله ,> ییابط دهن es) ثالاع

 كرد ت 4 ۵ هبط ع لیصح هليا تەشەو لاموز ۳ یرص تدم رفاورپ

 ید: وا نامعت امطا ی هتل ءا روهظ باطرب شلوا تفاذح 2 همر لات

 و هل رلغا دع بیقر هرودنک یتا ی ؟ یی دلوا «زماکرش صد هدننامز

 راک لاحر نایلوا رادربح الرصا ن دیط | ی دلاعاو تاغیلأتو یلاوقاو

 یلصاح ردنا دانسا تارتفعو بیاعمعاون او رادتا هفتو مذ هدنراسا
 طقاس یی راتاو ناد هلا زاهطا توادع ه ذٌ.سه> رد قعالوا ییسم هلو

 هاه لاب ردنا راحود هنراعح و ترو رم هنوکرب سس ۳ رهو راٽعا تسد

 دام هاب را نامزرب ندن لک داک هدا رارصا ر دو هی دا رام راتو وع

 4 رکا هب هلج ییدداوا راقتفا تبحومو راربضا بلس وه لود یسایطا

 هیناهلس ی آ بوبلوا راکسوه هلبلج نفوب دحارب حج هلغلوا راکشا

 هنس هفطو یکلسمط هل اخ راعو هنس هفیظو یاهحاوخ هکلاب هدنس هنایط

 ملعن نوسلوا تع بط یراب لکد یدیدج بط هد هبناعع كلل اع

 ۳ اق لوا یسابطا نامزرب هلغمال اق دحار چ رول هدا سد ردنو

 یجکو تاورخ هذه ةلاخلا هنطاط ق هدلب نالوا راصماو دالب روهشم

 ند هراس للم بولاق EEC لهاج یالا رب یددزو داغرا راسو

 كرلحارحو بدبط تقاذ> باوا صعب نالو اردان هدهرو نم "«دلب د

 نالو راکلا دی ل اقرساو مذ كل ذک كن هموس رم ی المج ید

 هلتفلخ یتترا مع اب را ه لرهد رد دنعم نالفو ردگ م كب بنبط

 “هله ج اماو راتعا ی و لعثتسم یزولنفاذح اب یک ا كردا تایاو یک

 قفاوم رق هطوصا هجرکا هلغاوا مالک ماظن | ق آیس هام رس ەم وق ره

 4 معسات ¥ و



۳ ۱ 

 هدنددص تعفن رحو 7 لسک اعطق هدرات لصعو نم دم وا

 ياب یارو رظ) ا یاعاو تشع ك : رومام تم فو: لوا

 | هک یدیا رو ی صحو لاش س رظرب هدعارا دک راک ر ا هداتسوداد رنک |

 e .راوشد ردع ره صا رب هل وعم وب هلغاوا رح e ےل اص ءو رو ماا وک

 | یاغا هدراهساوارداراهطا نت تاود ةمدخ ءا ندشس هرادا بولوا
 ۱ تناعشسالبوم مظنو ت ور ما اولد هحور هلت راب ان د | وس رم محا مود رع

 کو طو قلیشاب باصق هنسهدهع « هاک هلع ءان یدردنا e و لاکا

 اعطو هدفدنلوا هلاو> ندر ییسح تمدخ ترد ج تا یک یر و

 ررض هدحاو درفو قره یسادصو تیصو لر هیمرتسوک ناخ

 یدیا رد هرادا هرزوا هاوطد هنادیفال ی رب ره قرهیلوا یمدءدو

 هننرا ودنک هلا قش ث موحو جد ندقر طر . هلةلوا كالام هرانع هنامرسو

 رادرتفد هدنامدخ ییددلوا روم بودا لات اا فوت هلر لاذتشا
 یاود هد هل و لردیعا رن اعطق ییهربعا لاوءا و او

 هسک بودبا قرم همو دارا "رادا لر دنا رکشتءو نون« یت صم ںایصاو
 لصالا یدارعا ید فاتو ررمض هے ر تاقوالا نعاتفو ندنس

 اضم یاعتم 4قارا و اطعاو دعا روما هڪ اضتعم یسناد بام

 تن هرخ "ال یداج یدبا عشلا بی لقاعر مرا هب هیلع تلود یدوحو دانش

 ندغافک هلکعا روهظ یسهبثک تافل هدقداوا توف ینوک یجصدیا

 های هه رفس مزاوا هرزوا تاود "هدعاق اضالا دعب هتسهئرو دن زا
 یداوا 3 ینیدلوا عفان هب هبلهتلود یاغو تا مح هل وا اعور یدا دعا

 ردررع هدنح را هداز یاش ود

 کرد هدنسهرص ناب یتئافو بیس كهیلا یوم یدنفا هداز یناش هن
 یا هعتما رک اساس نالوا یتبعا هناسرت ندنرلیشاب یبومق یلاع هاکرد

 (انومعلف) ندنعو هیاهتا ماروا هدشادقار . مدق كلانا نسح يکي راس

 ییاسرو دوهد یابطا جد هبلا یموم تواوا ادب نایح روو | رییعت

 ابطارمس ورب؛دندمرب هکنوج هدفداوا اودو ریبدت “دن .وج هلا مجو باج

 ضر د دز دانو 5< یاب ۱ وب را هایلو تاج مدع فک كرل )وا

 نالوا یرلت رومام یاضتةم لب رللوا الامم هدسحو 9 سا تلع هل دساخ
 نوا بصنم صج هش رودنک قجاو تغارفو د فک هیلکلاب ندداوم

 % عاونا

 E م ا ا و ا

eh i SES 



 روهظیک کید د اعقاوو شاو ماتح ساع ود نىسەدىا افصایماحر هه

 یهتا ردشعا ۱

¥ ۱۲۷ ¥ 

 كناشاب فسوب ایض بولوا لصالایدونرا اشاب ش# ةیلاراشم یاقوتم

 هیامز هیلاوتم نالوح قاهاالادسب هنوامه ناود ناکحاوخ هلته
 قوچ نکیشعآ قرتردق هئرادص ماقم هدنفرظ ید تدم ههساضتقا
 یدارونک هثرادص ماعم اا اشایایص یسدنفا هم رپ هلا لزرع تۇيە

 یر كالو الا یداج هرک ون بولوا رومأم هناهآ هدرذاس یسودنکو

 نسئاش  یدلوا یئادواج مع مزاص ہلا یناکدنز تدم لاکا نوک یا
 شا تاذر نسررمطو عالم طعفو نحام ندروهج روا قثرو قو

 هیاع هللاذجر

 ایعشا "درک ریس اشاب لع دیس اب رد نادومش هرزوا یییدئلوا نایب هدالاب

 دورو هداعسرد ندنسامنء دوح دوخ هن رزوا توعد كئياهردناق نالوا

 یادنهک اقباسو شمر, ویدا دوعق هنماقم قلنادوبق هلی روز كراب روزو |
 یشزرماو تلا هلراب روز قرهلوا مد هلا یدنفا دار ك وک یلاعردص

 روز هلل وا يهب رګ "و هددکزان تاقوا وال و ندنفیدلوا شهرزا
 لرفص ندنغح دمههلوا ا یار ہدنلا كەدآرب نالوا دو دعم ندنهورک

 ین هبحاص راصح هرفو لزع اشاپ ىلع دیس ینوک یسنریا رازاب یجدرد

 بولوا اب رد نادوبق اشاب ىلع ییهخرچ یلاع ردص ماقما دن رب هلا
 هناسرت یسهرادا كله رګ روءاردق هندءرو هتداعسرد لیظعا ردصو
 ندنسهرادا كن هناسرروما هسدااغا لیعاعسا یوئلوا هلاو> هی اغالیعامسا نیما
 محیط یتناما هناسر هلبا لز یخدوا یتوک یجنزوط كرفص هللوا زجاع
 یدیشلر وب هیج وت هس هده ع غا نسح کب الس روهشم نان و یییما۰ صاغ
 لجخ قرهلوا شارف بسا بوراقیج نابچ هدنغابا ید اغا نسح ارخّوه
 ردشلوا یتیما هناسر یدنفا زر نع هن رب هللا لرعزرسهراح هلغلوا هدنام

 راسد و تور بحاص تواوا یکیالس السو الصا غا نس هاا ود

 سفنق ور هداشکو وځشوخ راذک راکو لماکو رابش وهو دیشر هدنناذو
 تعالعهوش ییادلوا لربح نکیا ناوخالص هشاعم لةغو ناد راک رسالا
 او یيدا ناو زرع تاعل نيک کش رطاخ هل بس یورو رسو
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 فالطا ؛یاهاو كيحاضا روئتمو موطنم ندیا ناررذک هدنرهلایم

 هدنارا هنسلا یک یرلناتساد هجاوخ ندلاربصت بولوا رفاو قق یرلاوت>ا

 هربظفهبیدهاش هموظماصوصخ یناشنمو راعشا ناوید نودم ردراد

 یرا مان زیکنا قوشو یس هیفطا هرظذ هب یان هب مخو یقین مان ۳

 هنردا ردرهفم راذکر و لوقف راک دان ررب و ریتعم هد دنع هلج یار

 یهتنا ردنوفدم هدنسارح هک هدنجراخ یسوف

 توروتک نونج موحم "یپهو هکر بد هدنسهعوج یدنفا شفاف ناولس

 یرورس هللا ییع ندارعش بولک تەخ هننوئحرادعهرب ۰ ی ی

 نون« مظع ندنسلک كرلنو یو هدنراکدتیک هندا.ع رفت هل جاقر را 3

 ماج ) ااطخ کا هلغلوا خروم لزوک یرورس قح بویلغا و
 زارب تم هدمعلعاص هد هاب وس ی 2 رات تاقو ٌكاب ز زوسر اکب یرورمس

 "سهار) هما باسح ههاد,لاب هد طا ی رورمس هلکعد (عدالغا

 1 یاولج موح رم "یبهو هدک دد ) یبهو یبهلا نوساوا رمش > هللا

 مو ر ۶ ربصم نکل شعد یدملکد مدا زا هدف "ها نام هل هد وب

 ردشلوا رمع* یخد ردو هنس ید یبهو بودي زوةطنوا زویکیا كب
 زواج ینا سکس ین موح مع یدنفا یبهو هک رد یدفا اف نایلس دن و

 یرادعم هنس یدب بولوا لیلع یززوک بورونک نول هدلاح ییبدلوا

 تاقوهدلاطوا بولک هثشاب ییقع رادمءرب هرکص قرەلوا شارف رسا الیلع
 هلا بدتر تفایضرب مدعم نوک جوا ندزامارغوا هتلع و ردشعا

 هنابحا ماعطلا دعب بوداتوعد یتسایحاواق دصا ی ناو هدنراوح

 ردب رق تافونوجا عنب بولوا زواج یتاسکس ےس هکر دبا باطخ هلب وش
 یر مدسلا رلوادوخاب مردنا تاقو تب اب هدران کو صوص خاب

 نف> عمر وزا هسلا ردعم یسغنق مرا رغوا هرلنلع شک یو نونج هکیلب

 وارد وارد هدیعخ ندمشندلوا یصاعو قساف كب صوصخا لدا لال

 صوص#ا یل یوق ناس نکل مدسا لالح هدخ هر هلج و رارلب وس رازوس

 هدک دید زس هديا تداهش هدنروضح قح همعبدلوا هرزوا هیفد> بهذم

 کر من هدک دلبا لزه یکز سزوبهدیا تمارک راهظا ی کک وتیلستت بابحا
 مرولج ندلدوقوا بط هطزوک هلثفو ن .یل رولوا یار ؟ مدد او

 مد وا سرش یلاحو هرزوا ب طظ ف یا: همندیا راو تااحرب هدمدوج و
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 : رادکسا ها تفایق ليد نامه نی زسکعا ک1 یهنسک ن دا دنآ 1 ۱

 ود ) نیس هر دلس هرفرط ناھن یرک دو رو ردا احا هدلګر بواک

 ندراقدلوا شاد ازییس هنورط كر دأ اطا هارح رخ وتسع هراناترب وریک دن ۱

 هلا دادغد جد مود ر رانا داتا لوصو هدادغر كموق رشابم

 نامش تك دبا ےا )سا یوتکم بواو ییهجر تحاص هدنعهرا لمصوم 1

 رانا هللا اسذنکا یشابلاق راتاترپ هتشاب و عیدوت تاک ین اشاو لاونا

 یو» ی تیفیک و اما ا كنتسودرب بواک هرادگیب ا ورب

 هل. یسا هزابط هرزوا ی یلعت كرلنا بویلا اهداو مالعا ناھن هامهنلا

 هداشنا يک ردم ۱ برو م ظا یی هغیلب دص نالوا راھهت سا زادا نینط

 راد 0 یاس یاوه رکا كئسودلک بوقیح E یھ : كناشاب رع

 تطاسو كنامهبلا یو هدخساا شلوا اعور ى ص مان 3 اگر = ص»

 یهاشداب هدب دنسا دنا یدل هب هناک ولم قرط هروک ذم هدصق هلل رم نره

 یهو قارا ه رزوا كنو یداروک ناباش هتج رمو وع قرەلوا
 یطار هلق رط یکسا كره زاو ندن رط قاناکچاوخ یخد یدنفا
 كر ارگتیهاش یدلوا ماکب هلی صف سودر نانا و هدئس همسر ییورخ هلل وا

 | هدنالوا قرهلوا یئواعء ےس ادام ییادعا اع صااب هدسودر

 عیقرت یس ەر هدقدش وا عدعت هواه ب اکر یسهدیص مان هرابط ییدلنا

 هدرصع هلغل وا قیر هرامشا كمو> رع ملس ناطاس هدعز یدلروس

 تودآناوید بدنرت ھن رلن واش مان قر هلو اارعش هحول رس هجر بحاص

 رولوا تاباغب یااطعو تالا رهظء هبا می راوتو دناصف دقت اجئاج

 ( تب ) یدبا
 یابند نالن وب رل,دل ما کس # ادر و ع هم نوک وب هلبا شونو شبع

 ما لا یعروس رگ هلا هارعاش اتو قوذد ماودلا یف هسا دوم

 رخاوا یدیشلوآ نیعسآ دح زواج” نسو نیبماک هلبا رع لوط كردبا

 اورا نیس رسا هدا ز ند هءس يا هلو | التم هناع صا رفت هدنرگ

 یتوک یج درد نوا كنلوالا مر یمهنس ترد یرکب وشا هکصادف دلوا
 درو یک یدلوا امن رازلبنس ماع

 یلوع:او همالد ولاو اعلا وا كمو> رم هک رد هدنک رات هداژ یاش

 هللا یرو رس اا وو قدزرفو یرلاشکاد ےک تابیطء یک شواح



 د € ۱۵ %

 یکی ردپ دوا 1 یدلاو ییغوار هدنمان ی دنفا رداعلا دبع ربم

 ی یدلوب ترهش هلا یراععو مولع هدي لع رودص

 ا ِ ورم هلا ناقرعو لع هدشع ره یدنفا یهو هدازابنس هبلایمو» یاووتم

 | نالوا لئامالا زانم هداشناو رعشو لضافو مع ندنادناخ هدازابنس نالوا
 ۱ قراعمو ۱ لیصح ندنسالع یسهدلب ردیاعوا كن دنفا دیشر مو>ی

 ضع هرابکو لاجرو تع نع هتداعسرد هرکصندک دتا تالاک بسک هلبا
 ندلت یا مود هلا لاح جوک ك ردیا ترام لا 2م راونو او

 مانالا نیب و روهشمیرانا هتسدنیک  یدیشایب هلوا لخاد هاضفقدرط
 ه4 تار رحم ضد دنسودنک قردلوا ر وک ذم هللا یراععو لطف
 تیقورعم بسک الک وا نیب هلکردتا دوس نوبامش همان هعفد جاورب و

 | لاجر مظاعا «دنرصع ثلاث یافطصم ناطاس هدلاعیتیدلوا شابا
 زا سانشردف كب لیعامسا ناتکلاینرو یدنفا ناتع یلرهشکب ندناود

 عب راد هنسهبعص تار ر كنهیلعتاودو باععتسا یتا هلب رالوا راتاذ

 هل رلع | تارشا ه یهاشداب فرط غی دلوا قم هاخوا كيا تاد وسا

  بصاتم بساتم هنلاح هدقلارا قره روب لاخدا هب یی اکجاوخ قدرط

 اشا 3 یسلاو داد هد ناخ دادو دې لتاوا یدیا هدعلر اق هلا

 دنز ینالوط ندنالماعع ضب نانلوا ارجا ٠ دنمح فج راج ندنفرط
 هنف رط یاود نارا ندنک داک هعوقو دیدیم هدن را هن ایه هلا زا

 بصا یرمعس نارا چرب بحاص داک لک مزال كالردتوک ربعس انشا ناسارب

 ی واه همان بوراو هن اهفصا هلا تارادو هک وک یقرهلب رویب نيبو

 نيتلود هدک دتا تدوع هدا دور دعا و تراس مح یاها هلا ملسد

 یکودبا سلوا با اشاب رع هع) او نالوا تک ع وضو ه لس هرابم

 مرک یدنفا یهو ) قحاوا عاطماک وب ید اشا رگ بودا اهدا هب لاعبات

 هقشد ندک دا ادف هنغلنسود كنا یتمغ هیلءنلود هللوا ییواحم كناخ

 قحدریشقاب هنلود "دم دن یک ق اراک انزو قاشایع هدیاربا و هدهار لال

 هلکعا مالعاو ضع هتاودرد ود ( یدلوا ماچا یاوسر هلبا راوطا

 نوحایما دعا قرهلوا رک لع یهاشد اب بصفشاآ هدنع> هاو یدنوا

 ییسودنکك لعام هلا یدنفا ناععهدهسدا شلردوک صوص رشاب#

 ییددلوا لصاو هع وتکع وب )و ر را ب وتەر هحوا مک ردنا هاج
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 ردو یم یتیدلوا شلپا اف هشدفد هلو كردبا ناب زدرو ییمالک

 هنائنس نع هللازواح
 ردص هدنرصع ثلاث ناخ ینطصم ی دنفا كب نیما هيلا راشه موح رح

 كنناضمر یس هنسرب شع زو ك ندنیلص كناشاب نیما جالا نالوا مظعا

 هدقدلوا لصاو راک "ل بودا دل وت ی“ دیک دق ید یرکب

 ندیلاوم واع تامدقم كردنا سزرو و یس هدراعمو دی لس

 ندئنسزر دم یجالک و ههف لوصاو هعقو ند دنفا رھ .داز یا لوسالع

 نس هعطقرب كننضاق سفت هللا هيااع مولع ضعي و ندیدنفا داع ینامرف
 لی هثح نالوا شورعم ود ینو متم هه وام دقت مش عاج داولس

 نددنفا لیع یا ی وداک یایهو هس دنهو باسحو نددنفا دچا

 رودصو لنو ذخا ند دنفا ظا یدک زا هلا یدنفا یرو ندنوبامه

 لوطم كن دنفا هللادبع نجران ات نالوا یسهن اکی و دن رف كماظع یالع
 ر وتسد جار سا و موج اع ن دهبلا راشم داناو و ماود 3 . رلس رد

 یره دانش س نو" و لا مادوا دنا كل سرقت یراعمو ۳ یک وشو

 حراست ۱ هطیسا و هراذ عر نده تازا تالا هسا ا

 طحو شعا لایق ندهداژ یلکب هلا هداز یدندا تل د ید یهفیطا

 لصاخا یدباش E 0 ند دذا یراس نالوا مور دام هدهیلعت

 اه و قاف هل اشاو نار | وا ید عاونا و تاعصاا لیاح

 ۳ زو كم یدا لئاصلا رج تادرب قا هکید د رگسع,صاو

 ردصهدنٌ رات کیا ناسکسو مزالم نکیا ناتکلا سر یردب هدنخ رات

 نوا زویکیاو شلوا یسضاو هطاغ هدشلا زویکاو سردء ن کا طعا

 ههرکم فکم هدنرخالا ۾ عج در نواو از هنردا هدنلو الا حب ر تر

 لوپن اتسا لعفلاب هدئسالوالایداج شب نوا ی دنا شلا یسهاب ۱
 یس هنس ز کس نوا یدلآیسهباب یوطانا هرکص هنسرب یدلوا یسضاو

 هدئسهرغ یلوالا عب ر ییرکب و یسدضا لوپناتسا | ررکم هدنسهعطایذ

 ترادص هنسهدهع هدانجر جواییرکببواوا یرکسعیضاق یلوطانا لعقلاب

 عير یسهنس ترد یرکیوشا ی دلرویب ناسحا یسهیاب یبا مور
 اه راد مزام نکیا هدفجوب قلا یراهن تعاس نوک اار کس كنلوالا |

 هءلع هللا هجر یدلوا

 | ناوبد ناکجاوخ نالوا یناکناوبد هدننرازو نامز كن رد یتابداو
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 ۲ سس بسم

 قباس ردصنالوا معقم هدنس هطا رفاس هرازولا عوف یعهدنسالوالایداجو

 ۲ یرالاح هجرت ردراشغ | یناف لاع عادو ہللا یت اکدنز تدم لیکن اشاب شک

 3 هلو | نام هلبسهرمص ینآ هحورپ

 8 نالوا ف فورد هلکهد هداز شواح دوج یدنفا ندلاس مس هبااراشء

 0 هحاوخ هدنرزواو زدم ندنا بثکم ردیلعوا كن دنفا هلا صو

 نیولآ سارد سٴور هس هسد الم قلواندرلهداز یلاوهدلاع یی د لوایح

 قلوا ارا ساحو قوطن تاغو ینواعهو داد.ا كس رل اج مه داتععر

 تو ردنا نیک قار طظ هفانم عطق هلا ت درگ مامضنا كناربکض +! هليل س

 | یزهیاکح بب یع هدئسا داو هن ر سو ا یدیشمم هج ردق هنرادص

 هقرط نالوا عقاو ه دنغانوق ه داز یدنفایلو صوصالعو روهشم

 ردروک دعا هدمانا هناا یرلتل مر

 ۳ را هو یار هادتروشم سلاح ندوب هبا بس
 یراضح هللا هن اکع» تالاقم ضعب هلاملااال درع بویلوا ییامولعم

 هاد ہح یواخز نالوا راکرد هدتسایس ما لرصع لواو شهرریداوک
 یرجو اور ۵ ماطر ندنعب دن وا یس هلماعم ر دعل و رب دن 13

 یاوذ یییدلا ینسهدهو هرطع هدورص یتددلآ نادیم كصاحما ناسالا

 ندشدلوا ردا حدقو مذ یرلنارعا نافتلا بوشان هن ودنک و حدو ان

 هیطع هیودنک تاوذ قوج نوجا قعوط ینا هصمح كنقو لوا
 هنکح تادراو نیعم کس ودنک تارایط وللتمو هل رام هر و هب دهو

 دا دسروک ی ارت قوح ردعنره كنادرب ن دنعیدلوا شرک

 تل ۷ نار 9 ای هنهدو ح دق یک یکدلسک یس هقرا كنماادهو

 2 كن ات ناخ ماس ناطاس رک شعانعا دیف لصا نس دصرعت

 مهار هدئس دو3 و یاب نکیشلو | لئات هتساناطع ا كل احر

 ناج و حرش هدالاب دلا ا ا هش رزوا تنادهک

 ( تب ) ید یسودنک تیاهذ ردقوب تجاح هرارکت غوا

 اراوخرکش *یطوطهن یدارغوال لبه * هدلاعوب نهدرد ما رغوا هللید

 ییددلوا تب رغ لا رانفرک هددسور بوار غوا هس الب لید هحل ول دم

 تا دحق ناسنالا همالس ۳ هدننامز یکل هتسخ ۰ یدلوا نوو هدلاح
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 : Nلس هر ولا ص»# ك ءوکح دورو شاو وط ۵ دقرطره ف ۵
 زسلارف ندنعدل وا ساواک یرزهرامآ قادونشوخات یتالوط ن درالاحو

۱ 

 | كيج رفا زوم اقیفوت هناولع ییبدلوا شلآ ندنوبابان كردبا شالت یلازبج

 هسلارواف توربدلاق یاب ام ر اریج هلا لاخدا رکسع هار اب اب هدنسستلا

 شادا لت هر كنهسلارف ید ندارواو سود و

 ییا
 عطا ا ا سده نخ هب یروطارمعا تک ا

 قیضت هت مو جک ا ۳ ر , زسحالس هلن و نالوا

 ك صاوا جد ن ویلبات و نیکرح ك هد هیموع راطنا یسعا

 هد هسلا شلوا فست ییالوط ندنسمرب وتاوا ارجا هدنروص ولتدش هلل و
 هنوداس هلیس هعااطم کج هل هلوا ی رأت ءوش ةسشنا هداعا هر هعو رینابام< ر

 نداسالا رار هلا همان یسارحا همزال تامانحا هدلعحو ییلع هتسهدلب

 نا لر هشود دناما تعا کر هدب احور تعوکح یمراب هدنندوع

 هقشع قاروا ناناوب هدنرلنرخم همور هلا هبناحور ن رومأم نانو هدهعور

 ید شبا ما نم رلتلوا لش هسراب لنهددحو

 یر ندهلکشم لئاسم نالوا تسدرد ه دنلدوع هس راب كوبلبات هتشیا

 هدکشاماود وربندر هنس هګ و رکولاح  یدایم هلئسم همور وشا ځد

 روتفو 1 راحود رزرمساارف یشان ندرلناق نالیک ودو ندراهب راع نالوا
 یدا هدعل اغ وج شرک ال كنويلبات ید هدهسلارق قرهلوا

 ودنک یاب ورواو قلآ س ضو الم اک یاباسا ید ندفرطرپ
 ها تاعلاطع قحهیصبج هشاب یک كا خارفا هملاقرب قفاوم هنس هم لوپ
 یدا لوغشء

 م کوم ن دنتاعوقو رفسو فرو مودا ت دوع هر دیلخاد مااقو هن رب

 لدیلما نا ۳1 رالاح هچرت كربهاشم ندیک هترخا رفس هداثنا ول

 + تایفو صعب #
 تولوا یرکسهیضاق یا مور قیسا ه دلمرګ یسهنس ترد یر کد وا

 نیدلا سم دج ا هداز شواحدوڅ ناناوا ینه ذسور هدننرادصاشاب را دل
 نیما ندمارک ءالع نیطاحاو ماطظع رودص « دنلوالا عب رو یدنفا

 ی دنا یهو هدازلبنس روهسم عاش هلا ی دنفا كر نیما هداژ شاپ

 ٭ مسا هک ۰



 | هدانا کیدلبا تماقاو مارا هداروا زورادنچ هلبادورو هنسهیلب جاوم

 یدلوا مولعم یکجەرو ر) هان هدآژرلبا كنامدقم ویو یدلآ لو

 یشیولقاصسحاقرپ كنتموکح اباپو الینسا یب همور نوبلبان هجدقم هک هلیوش |

 1 نی ّ ايچ الاد e ل ورو دو 7 تسر رو

 ح ی دیا و

  توفیچ و نویلات هرکصنوکرب ندنباصم | كن همار هااصب و

 / 2 هب ارواو سا اطعا همزال نایلعت نوا ی ب هل كدکلاع برتسوا

 ۰ ۱ 3 راک اب كردا عادو هنار هو قم ندا دراوت

 كرلنالآ هد هسا یدلوا رغم هداینالا هلهج واوا نویلمان ید هرکو

 كنا للمو لود هاب هکلب یدلو قرت اهد هیت رمرب یبضغو تدح
 بدرغرب هبم وج راکفا هدنه,لع نوک روا ندنسهعتلوب هناراکءهطو هنارادع

 روتوا زوط هلی البعمطو صرح نالوا زوک رم هداتلبچ هسیا نویلبات
 ایرتسوا الا هچورو یدبا زلاق یاخ ندم رافیج تالکشم ون ولو تب
 هابناسا نغوچ كنرکص یهداینالا هدنبقع یساضما كنسهلاصم
 ندن رلکدم روک تجار یور هبوسنارف رکاسع هلن روص وب بودا قوس

 | هموریخد یعورک نابهر یدلوا ردبا حدفو مذ الع ییویلیان یغوحرب

 ىدا رلشجوک هداز كل ییالوط ندنس هلم

 هنس هجو د ربسا هثلا نشد یخد ابار بودیا قا ا هتتیلارف اپلاخا
 نویلبات ندنکیدلبا رادتا هنر را ههاننیاکش هذارطا قرهنایق هذ ارمس

 كنکلاع همورو هنساغاا كنس هبن امج تم وکح اا بوک ضع

 هناحور هرادا يیدلبا ثادحا كنروهج هسارف هلال ا هر هسدارف

 هعطقرب هدنسلدبنوا كيج رفا سدام راد هنسارجا ید هد همور كنلوصا
 هعطق رب هدنهلع كن ویلا ځد اباب هثرزوا ییا ساق همان ما

 اسلک همور هدیاررح لراجت یره ددعتم هللا بالر همان زوروفا

 یسادرف رّزسنارف هچرکاو ىدا شردشپاب هر راوبد هیريم ةینباو
 هلل د ندلید تیفیک هد هسا راشعا اعا بودالب وط یرلئوب حاصلا ىلع
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 e كرام ندنفرط اب مسواو یتایماش نادىر طظ هسنارف الا هجورپ

 یرطیکیا ییایماش هدقدلوا ثرشابم هر هملاکم هدعربٴتلا قرثلوا نییعد ۱

 هیم هعا ارب هدندن واهسلا ولا رسوا طعفو قلوا یار هن ال وا هدنلا ید

 الم كط هدیا دادریسا هل.س اطعا لد ندنرلته> دشا یکلاغ يج

 هسلا یو تولوت هدد هسا | د رد هاب و نالوا قحاب كنابرتس وا

 كکلام ندشنذلوا یهدد یکجهیعهدآ كر ا ولاترتسوا
 ندنرافرط راس

 هدلاحوب بودا نایمرد قیطرش قراتروف ییسلاوحو هزابو كرءرب و لد

 یعسط ما 3 لر هنفرط هسنارو یرب ا ا روا سدا

 موج هنلحاوس نیل 1۳ حورسم كز لکا هدانا لوا
 هدأ شابآ ث ارا LA ا عربا را یلداوج یراضرعلو

 ف ناک رم نش الکا هیلوا ما ج ثتموعهوب أا بن

 یدلاو تیلسا رادم هجولادرتسو هش ندنراه» نالوا سم e "اهوام؛د

 قافلا هد تیب كرم هلا یتایهاش هرکص ندرل هلاکم قوحرب هک وملاخ

 لقن هثیدزن نویلبان روطاربا هد لابو هلاکم سلح ندنفیدم هلوا لصاح

 یدشلوا رادتا ههر اش هد روطارعا یا هلي هطسا و

 ینددلاق یرادپما ندفرطر تاهن بوشارغوا یلیخندیلیخ رولا رتسوا

 كيج رفا لوا نرشن ىس هدالیم ةنسزوفط زوي رکس كب هلنهج
 همان هل اصرپ هدب ا ضهر هام لئاوا نالوا قد اصم هسدرد نوا

 لم اش یسوقت نویلع حوا ندنکام یدنک یاود اب رسوا هک یدننلاضما

 شن ویلاو عن نود و e هعتمأ تکنو دار یرال قرع

 هةشب ندنوب یدنالماش یتطدارش ۲ اطعا هير تايم قئارف

 یدیشنلوا هاو اعم اش ید یسعام هز لاو رکسع

 رگید هلا عروبسلا س ندوات یکیدلیالرت كنول اب تسوا الا هجور

 یسیرغ بناج كنسهعطق الاغ عقاو هدناتسهلو هیاربواب را وب

0 
 یدلربو ههیسور یرادقمر كنيقرش یایحلاغو هنفا هقود ابو اشراو
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 || ندراقلفاطبورالوک نالوا لصاح.دنفرطره بول وا ند هطذعم"یضارایراروب
 ندع“ یرکس هداز ندک یدنوا كر ریلکنا ندش دلوا هدابز یس ەس

 هت ۔هطذاح كرونا ندفرطره رازسنارف هکو بلاح بولوا هدنام لعو هتسخ
 / يو نالوا یلارق ثالفو یردارب كنوبلباو ندنرلق دلوا را باتش

 || مایف هبهطفاحم تاذلاب بودیک هرونا هلرکسع نالوا تیعم دوجوم نامه
 ر هیم هدیا تراسچ هماصقاو موحش هنن رزوا روذا راریلکنا ندنکی دلبا

 تد وع هلبا لر جد یرارب یراق دلا دنر ادنا كنيجن رفا لولبا
 رد رلشبا

 هلرکسع قوس هخرزوا جوسا كنول هیسور هرژوا یميدتلوا راعشا هدالاب
 ( واتسوک ) یلارف جوسا هنیرزوا یسغیا مایف هیالبتسا یتسهعطق ادالنف
 هفراعاد هدر كح ,دا مادقا هب همدا دمه هدیورونک هیوژاب توف راو د

 عقرب هلبا یسقنو قبرفت یتسهب رکسع "وف بوش ونوط هکنج هليا
 ًاجراخو الخاد هه ندک دنا نییعت هنسالبنساو طبض كنسهعطةایجورون

 یشان ندکل روک یراوطاو لاوحا هنارفکسو هنارس دوخ هتشااهد

 ادا یر هلوا ندنرانا قا دونش وخال نالوا اور هدنجا رولجوسا
 كجوسا ودراوب هاروهط نایصع هدودرا نانلوا قوس هنرزواایجورون

 رخ ك (واتسوک ) هدکدیروب هننرزوا یرهش لوفوتسا نالوا قبا

 قلم هلیا تغارف ندرانکرحو روطرسلوپ وللثموب ندنفرط یناهاوخ
 الصا هد هسا شفلوا راطخا یو هدنکر حولاح كجءذا دونشوخ

 هروهظ هدجوسا هدنلاوا یسهبر جه هنس ترد یمرکی وبشا ندنغی دلو ا دیفم
 یس هجوع هن رپ قر هنلوا علخ واتسوک هدنس هت كلل التخا نالک

 لاحرب قطو ینامردوسو ردشخلوا سالجا ( ینامرد وسود قود )
 هرول هيسور نس هعطف ادنالف نوعا ك ءرا هتمالس ندنغدداوډ هد هرطاخ

 هلتاود هیحور هدنلولنا یس هد ال هنس زوفط زول رس كم ردنا كرب

 هلزملکداو كتنادس هرلیلکنآ یییراناول جوسا یک یکیدتا هطاصء دقع

 ۱ یقاهناو هخاص دعع هداشالوا ید هلادسذارف هرزوا لمسك ینالماعم

 ہلا یاس انا موہ ییددلوآ شبا السا امدقم ید واهسذارف یدلیا
 یدتا هداعاو در هر ولد وسا یتسالاوح توسل ارمسا

 لک هجور
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 هد طوز وتو دوروااید] هنناعل ساب برق هروفشور هلاقیرب و توروقو

 نارطقو تفز ییراج او بوبوف هلکشهود یرهلآ یتیراکرید كرلیک قفوا
 یلدا نوا كناس» هقنارفالاو بور دلوط هلبا هلعتثم ناودا راسو

 هنبرزوا كنساود نسسنارف هلباراکزور قفاومریو تکرح یاشخا كننوک
 دن رژوا كنس اود نسنارف كرهیلشنآ یراهود روک ذه بوپلبا هجو
 ران كر هود هعطق زول وا هلبوب هدنناگارف هک رازسنارف رلشعر ولاص

 راحود كح روک یتکیدلک هررزوا ودنک كرهروکسوب شنا یکر اغاط

 هبهرق هدننعا 1 شرایک بوسک یار روی نامه هلغاوا تشهد

 هدنح را کیا یرافاش هءطق ترد طقف یدنا راجل تروق قد هدروتوا

 ىرلنا حابضلا ىلع رلکنا یسادرف ندنفب دلوا شاسودا ههرف قرهلاق

 رد رلسع | قارحا

 یس هناسرت رولا نالوا ناعلخ بحوم هرودنک یدصعع لصا لر ملکنا

 یتسل اها كنت نالوا رازبب ندشنان دعتو مل اظم كرزسن ارفو ققا

 یم راقیچ ودرارپ بک رم ندرکسد ك قرف هبهرق هرزوا قردنالفایا
 راربلکنا ندنغلدلوا جانت هتفو یسهةیهن هنر رکاسع قجثا بواوایسهدام
 یراه راحت هروالظو مارغاو نکیا رلشعا تبشت هناک رادت هدنګا تراه

 عج یودرا لو هل وب هکندلاق ید راشهام هقیح زومه هدنساشا

 یی دلک مزال نت افس یاون الو كيزو هرزوا نوش اظ ملت الثثم

 ی رک: قحا هیربم اغ نالوا دوخ وه هدنرا هزاس رت هزتلکنا هدلاح

 قناة سراج نوا یسفا ندنکح هل هلوا لماح ینغلوت النوت كد شب

 دا راشلوا روب هس ارکتسا
 هلبا هل نفس ردق زوير دو نینقرف زوتواو قابققرف رکنا تداهن

 تآ كب زوعطو بوط هراب یللازودو اغودرب بک ندرلناق ردق ك

 ند هدایب كب زوئوا هلنا یراوس زویشب كب یکباو یجوط كيخواو

 ند هزلکنا ینوک یجشب كنيجرفا زوم بویلربضاح ودرارپ ټک نما

 کصندک دا تلصاوم هنلحاوس كنلف ینوک یجتزوط یمرکبو تکر خا

 هلبا قیضاو مص> نوک ید نواو یتس هعلق زاب لاحرد قرهِیح هبهرق
 هددسیا رلشعبا تکرح هنززوا رونا ردا طط ییس هعلف قنس هلیف



 ردشلوا لیطءت و در هر راک تدمر

 قوش لاشرامو و ر i] هداز ك عالطالایدل هناعوة وون نویلنات

 1 هلرایکشت ترح ناوندر قرلوا مدات هنکب دنا بص ینادناموق موج

 ات . هسفارف رد هلا هيلا وتم یناالکشفو یعانم مر وا ن رکیشقا معصت یعهک ۳4

 هوا یزهراما قلنیقفی و قانوغروب نالوا اور هدنیب ییلاها

 رز ههاناتع یعآ جا هئادر وژ لاشرام هللا فژوژ لارق كردا

 یدلبا افتکا هلو رب رګ

 نالوا تشدرد هلدا ی ةسوا هدرا کلر سیعذوم یکهدان اساو

 ردق هنکوص كرلفاهص كردا فوخ ندقلوا یرثأت ءوس ههلاکم
 هروالط رار هلکعا رها هفروژ لارق ینلیطءت كنه رح تاکرح
 هلاقنرون اهر هم لر ملکناو روص:هو رفظء كرزمسنارف بوک هدنس هبراخ
 یدردبا ن العا هفرطره یی راف داواروبع هنعجر یرغوط

 ۱ ته> كنهسذارف ربارب هلا دد زا ی راه رګ هود هداشاوب هسا را ریلکنا

 هد رط لوا ینہ -ه هنغدلوا للاخ ندظفصسم هبافک رادعم .یسهیلابس

 ندنوب ۰ راد لوغشم هلا هع ت در اک رادت هرزوا كعا قوس ودرارب

 هف رط لوا یتب رادقمرب كنه رکسع " هود یهدئنا یا یردصعم

 یدا كړو ترانج هولارنضوا  ردنا روبحم هلاس راو قوس
 توق یکیدتا لصاح هدنرال-اس كنلفو هسنارف كنويلدان بار هلکنو
 یدا یصفا دصقع هحرودنک ید احا سەب رک ناماکصتساو
 هلیا یناهاروتشور عقاو هدنلحاس هسنارف یررظنو دصق فده لوابلواو
 یمهناسرت رونا ناتلوب هدنفرمصت یتلود اياب الاعو هدند كنلف تقولوا
 نالوا زادنارکنل هدنهاکشن یسهطا سفا عفاو هدنناعا روفشور هک یدبا

 هدنکعا باج ی رارظن تفد لر رلکنا یساعاود زسنارف دف ف یکیا

 كنب رهن سما ندا نابرج ند هردنوا یس هناسرت رونا یپک ینیدلوا
 یتیدلوا هدکم ردتا اشنا هداروا كنويلبات ندشدنو هدنسوشراقات

 یدیا هدقناب هنزوک لر رلکناهیرخم يج تاماکصت-ا
 نين رف قوجریو نویلاق هعطق جوانوا انبماغ یلارما "یلکنا هیلع هان

 ى توروقو
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 یدنا راکرد یکجەدا روهظ تالش
 هلرسلوا كءد تا لود یرصاو كەرڕو صا كلك ا ن

 عشر هفرف جواو شمرک هنت یسهدناموف كتلوس لاحرد یتلاشرام
 هلوصح هب رخ هلن ند داګا نایلوا سوم هن رزوآ صالخا هدهسا

 یدبا راکشآ یکج هیمەلک ||

 تبا ید ها هدام و ینیدلوا راج قرا هتشيا تنودرار ندقآزوا
 ییلاثرام ندد دوا فقاو ۾ e تنابنایسا نویلات هک رولوا ۱

 نود مدیا حالصا ین رلشبا ایابساو شەر و هنس هدناموق كئلوس

 ردشهر و هلاح انف اهد

 قرهنلو هدنعز را تراسح هر هر رعد تکرح ر رملکنا تلوس لاشرام

 رکید هلبا ف ژ وژ لارف بودیا بیترو ریوصت تروصر, «روک اکا
 هدنلا كنا یسهدناموف موع هدهسبا رلشعلو هدیآر فلاح زاناداموق
 ندنرا هفرف ٌسنارف قردئاوا تکرحو لع هرزوا یار كنا ندنعر داوا

 یدیشعلوا قوس هءقاوم قازوا ندر قج هلوا برح نادیم یرلیضعا

 لوینایسا كب تلا زوتوا هلی رکسع رلکنا كم قتلا یمرگی هسبا هداتاوب

 ورک یتسهقرف روتش و لاشرام هلبا رادتا هی هیضرعت کر بوشلرپ

 رلددرمک هثسهداد هروالاط هلدا A ورلناو اا

 هن رزوا هروالاط نادرو ژ لاشرام هليا فژوژ لارف هنیرزوا كنوب
 رایدرپ و رار 9 دموعت

  یجترکس ییرکب كنيجرفا زوم هرکص ندراهبراحم كف قافوا حافرب
 نالوا عقاو هدنهاکشد هروالاط یتوک ۳ نوا كن هرخالا یداجو
 عوفو حورحو فلت ردق كب ررکس ندنیفرط هد هب را كوبر
 رلبدلکح ورک قرەلوا ناس و نولفم را زسنارف د هرکص ندقدلو

 كنلوس لاشرام هد هدا رابدتسیا كّءا تکرح هیورلیا اهد رر بلک او
 هتعجر هل رللآ رب یتدلوا هدکلک ندورک هلی رکسع رسنارف ك یللا
 رلدد) وا روب

 هدرلنآ ندشدلوا تراسح هتکرخ هورلبا ید هدرازسنارف طعف ||
 تولاق هدعفاوم یرافدنوط نیفرط هلنهجوب رادلاق هدرارب یرلفدنلوب

aer موسوم 



 ۱ BH یدیشلوا ببس هنعوفو شابمو فالتخا

 ندتلاوحاوب كرزمنارف ییسللو روئرارمس رک ذلافلاس یل زج رلکنا
  بورو تاملت یلک رازساارف و هلغعءا یی وارو وا هب قعلوا رادرب>

 ۳ ۲ كجا او رایدتنا لر هند زارنا ید ین: , رلحو رګ ردقكب

 o رایدلکچ هنقرط ر اتلاب ینوک ید یعرکب تارالا می رو یکیا نوا
 | هنامج هلا رازسهدارذ و هلموط رار اکا هوا ین رلت تاو هد هسا

 1 هلا ست ناشیرپ نوُآ ندرلغاط هح رابکیس كر دما رم ید رب وطو

 ۱ تو نوشت هلیسدق رد یی لاشرام هدقرطلواو ۰ ريد ناج هساروا

 یتسهعطق ایجلا هرکصن دکدنا لاکا یی رلناصقن نالوا جامو
 | هدنرس هرزوا كعیا تکرح هدکلرب یسکنا ین هل اتاوس نوعا صلح

 | كرریلکنا گرهلورلا یی ییلاشرام هن رزوا كنود بو رپ و رارق

 | كرهبعا افو هندعو تاوس لاشرام نکیشهراو ردف هعفاوم یرلفدنوط
 | ید یت لاشرام ندنخادروط بواوا لوخشم هلبا تایفشک ض» هدراوربک
 | رزرلکنا یس هيلا تهج كنیم نا دی ایر شاخه تا
 | هداز كب هداني یر هفرف تاوسو یب یشان ندیبسوپب یدلاف هدندب

 ۱ ۳ هو را ینیاسا هداتناوب هتشذا . یدلوا ادیب توادعو تعوصح

 راجود هنربحو سا نوت نوت رزمهنارف كڃاک هناي سا یربخ
 هتک رح ىظەع هل, تعارف ند هيض رعت تکرح قثرا قر هوا

 راددرب و رارف

 هد ما تیادب كتلوس لاشرام هلغاوارب>یب ندر هذو لوصوإ نویلیات

 ی هداینابسا كردبا ذاخا رییدن ساسا یتنیقفوم نالوا عفاو هدلاقنروپ

 2 رالاشرام مان یو هت رومو تلوس نوعا كتيا فرطرپ یتلعشب راق

 یس و۶ "«دناموف كنلوس لر هشارب هفرف حوا اوب e تح
 یدیشم رک همان رحارپ راد هتسهاوب هدننحګ

 هدننب نیرومآم هبنرمه هد هسیدلک هیابنایسا همان رها لوا هداتناوب

 یس هظفاح كل امان دعا ندتأقر نالوا ندهیع ط لاوحا

 ی لاشرام ینالوط ندنسارجا مدع كنلواقم ناتلوا الابهجورب ,دننص

 د ماو یشان ندنوادع ن الک هروهط هدنس تاوس لاشرام . هلیا ۱

 + هدنسارجا
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 یرزسنارف ن هن رملا |
 تاسفلن ندایفرط ماودلا ىلع ندنراکدلبا مایق هرات ذخا هنازب روځ
 ی درواک هعوفو هیلک
 طب رج (د ردام) نالوا ناب كن ایناسا تلوس لاشرام هيلع ءا

 دادما راپ هلبا ناب ین فاو كردبا لاسرا ا و
 ش۶وط یراعءو قرط رلوایسا ةساا هد اشاو ی دیش هتساا

 هلتهچ یرلقدمهراو هدوصعم لح یسرب كراطباض لوا ندنراف دلوا

 يدمهلا ربخ ندناعوقو ندب! ناب رج دلار وب فژو ژ یلارق ایئاسا

 سادنا هلرفن كب جوا يبركي روتش و ندنرالاشرام هسنارف هدناوآوب |

 هنایداوغ هلبا روبع ینیرهن را ندنفرط یسرلاو تکرح هن رزوا یتاابا |
 ناشب رب یتسودرا لوتاسارب هدنسه را هنیللدم عقاو هدنلحاس یرهث |

 یمهقرف یناینعابس لازنج دوهعم نالوا روم أم هنیدادما كنا یک یکیدتا |
 كنسلاها اینایسا راهعقو وب هددسدا شبا هبلغ هرالویئاسا هقرفر ید |

 الصا هنتفصم تکلمع طب رو طیض نالپنارا نوربترآ یو تدح |
 یدم هلوا رادم |

 یمهقرف ین لاشرام نانلوب هدنتلاا ابهلاغ نمی هدننهج لاعش كنايناسا |
 هئوا هسدا ردبا ناشی ر نس هفرقر كرالوناسا بولوا هدااحود ید |

 حالصا هلبا لالتخا عفد ندنکیدلک هدیا روهظ رهقرف ددعتم ندفرط |

 یدمهلوب هراحرب نوحا لاح
 هدنس هرا رازمسنارف هدهسدا شاک مزال یذاخما بدن یکیرب هنن رزوا كنود

 یدرو هنلوا تاقوا راما هدوهب یشان ندنعوقو ارآفالتخا

 یرللزبج نسنارف مان رسنسو هشوس ید هدنراتابا ابنولاتقو نوغارا
 رلیدبا هدشعسارغوا هلب راهقرف ماعرفت ماطر كناتاءسا

 ند هلکنا هسیا رلکنا یهدنرهش نودرمل ن الوا یعباب تلاقزوب

 هدکلرپ هلب نکاسع .رگترود یک ییدلک دادما یرلقدلوا رظاتم هبدورو

 لاشرام ناناوب هدوتروپوا ندنراذدلوا ئهتم هموڪه ةن رزوا كر زسنارف
 "رک رود تاوس لاشرام نکیا هد هکلهاو رطح لاحر یسودرا كالوس

 نالوا هدکنا برقت قرەلوا تافغ تسمرم هلیسادوس قلوا یارف

 هدننب اما یهدننیعم هسبا یستود هلماوب كنا بویمهروک ییهکلهت

 یک عسا ۶ ۶ %

 ید رازسنارفو مادعاو لتق ن اما الب



 + ۱۹؟ 7

 نکا تر راد الا هد سوگ قع بواواتاذرب

 تنی «ددجرد یغاشا زار ندنا هدهسدا لک د ردق یردارب نسودنک

 یدرووناص لا هب هب رکسع

 1 ۱ تجار هادرور لاشرام راثخا و گلاب ل درال ارح یک «دننیعم هلع ءا

 یدرابا تولع ید هنری دلو یار كلا انک و
 ۱ ذو لوک بودا رها ندفاژوا ی راوطاوت كس ردارب هسا نویلبات

 تارت یراقدیاب هدکلرپ كنسکنا هلتهج یکردعا ظح ندناد روژ لاثرام
 قمایاط یییلارف رماوا هنب رالارمج یهداینابساو راباص هع یہ ھیب رح
 ید رواوا ش سەرو ا نوا

 | تمافک یس هررقم تادراو كن اناسا هنسرادا كرکسع ر دقوب هدر و
 راخد قوحر ندیلاها قر هلوا هلّص نده ربم تاب ره یتیم هنکیدع |

 كنيلاها نوعا یماود كنئیهرب ندا لکشن یکب ہکو لاح بوللآ هراسو
 ماطم رزرسنارف یلاها فزوژ لارف ندنکبدلک مزال یب ولد باج

 هنسهرا هب رکسع تّنیه هليسو دک نیکعتود هندو هطفاحم ندنادعاو

 ی دیش رک تشابم

 ندهلکنا یی ردب هدنروهط كنسهراح ارتسوا وبشا هسبا رالونابسا
 ندیکب یونالناج هبا ذيب رح تاوداو ت امو راخذ نالوا هدکلک
 هزاکنا هفشب ندنرافدلوا ردبا مادقا هناکرادن فرطب فرط قرەنالفابا

 هدکلرپ هلبا زرمکنرو هدبوتیج هلافنر و هلا ریهج و درارب قاود
 روهشمود نوطنیاو ود قود ارخوم هرزوا كعا هعفادم هژزرسنار

 یدیشهریو هنسهدناموق كالازج مان ییسلاو روترارمس نالوا
 ندرش كيب یتلایمرکب تاوس لاشرامه رزوایرما رک ذلاتقلاس كنويلماتو

 تکرح هع رزوا لاتر وپ هدنطساوا ییترفا طابش هلی ودرارپ بک رم
 فداضت هر يطع تالکشم هلی یسههفادم كر رکترو بودبا

 ریگتروپ هدنرخاوا كنیجتر فا ترامو روبه هل الاح جوک ی رهذوهتنم رد
 شلیا لوخد هتسهدلب لافترون (وئروب وا ) هرکصت دک دعا هب راحو هار

 یرف نوت ارز یدروئوا ولاهب ك هتسودنک رات رفظعوب هددسدا
 e ؛ا مایق هر هعفادم هناراکادف هلعابدنرت راس زتعو شهالفاا ی دن |

 لاها هد ان اود تواک 0 كعا سم درب رو صد

 هک هنر

 ا ی ا ی ی
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 نوعا هطاصم دهعو یدنلوا اضعا یرادنس هک راته هدنسهداب عات ز

 لع هدلب كوکرپ مان خربتتلا نالوا هدنراهرا یرهدلب نوروموف هلبا بار
 كيم ندنفرط اب مسواو یتاهءاش ندنفرط هسنارف قر هنلوا نییعت هلاکم

 رایتل نوا رھ م
 مزال هب راع یفائیتسا هدب ويم هلیثد وا هلا ولان تسوا هک داش نویلبات نکل
 یدرب و تو هنسودرا دین سه كجەلدەدا اعا یلود اب رتسوا هسرواک

 هیلاوتم تاب راحهدنلحاوس یرارهذ بارو لوتس وو هنوط حو رشه هجورپ
 نیرکسع ردق كب زوج وا كن هسنارف باا ینیدقآ رات یک لس ا

 "رلکنا نالوا شاک هندادما گرلتوب و یرلیلاها "رگنرو و اناسا ید

 یدیا هدععسا قوا هللا یهودرا

 هنعلنادن اموق مو كنودرار و ییاداو ۱ شتو یدهن كنادناموو رهامرب

 انعر هلا تاعوقو وب هتسلا یکجهلک مزال كار و ی هب ر هت

 شما هنتلا یقناصس زوئه ردق كس یللا زویکیا نویلیات هک رولوا مولعم

 هناما هدنف ظ یآ جوا قاود ولتمظعر یک واا سوا هلا تار هزات

 نکسا شەردشنا ین هام راکفا نالوا سش مک هنایلغ هدانا لاو شهروتک

 نالوب ترهش هلن رهظم هرات رفظمو هبلغ هصن دابتالاو مصمو ایلاتا
 ردو كب زویحوا نانلوا دع رس یگرب كناند هدرصع لواو

 قرف هل راب روس ماع ربغن كنابناماو لاقتروب یرکسع نسنارف نیکشیپ
 رلردم هلک ندنرامح كن رکسع ریلکنا ردق كد یا
 بوش روک یک شاک هثعاطا رالویاسا نکیا هداینایسا نویلبان هک هل وش

 لاعترو و اناسا یه رکسع "هود یییدلوا شار هداروا هدنندوع هسراب

 هلاهترو دنګ ا طابش تح یدروبدیا نظیناک هنطب رو طیض كنکلام

 تب رح مهاولایقو یدیستا ما هن رالارمج ییسهلوا طط هلیقوس ودرارب

 قعءروا 1 ه رضا كعلخ نالوا شفالقاا نوعا هظفاحم یاالقتساو

 هدو رطاوا 00 ترگو هد ہک لا كندسدا ره ہد هسا لکشم ردعنره

 ین هلو اردتم هرلشا كو هساوا هدنلا كنادناب وق رهامو عي” ندنفیدلوا

 كاویلبانو یلارق ایناسا اعر هب رکسع تسانر هک و لاح ۰ یدناراکرد

 راکتیاردو مباح ھا فژوژ . ىدا هدنزوز نالوا یردار



 كاي رفازو ٤ هک یمادرفو . رلیدنوط یی همزال مقاوم ضب هدهش وشراق

 مارغاو حابصا!یلع یدنا نوک یجک۔ا یعرکی كنالوالا یداجو یش
 رلیدتا ترشام هن راع لالوه و مس نالوا روه شهود یبهب راح

 | رازسنارف هدلاح یتیدلوا یرکسع كب سهدللا زوب كايفرط هک هل وش

 | ردق هماشخا نوا یطبض كنسهرق مارغاو نالوا تاکرلا نده
 یدلواناشب و, یرودرا لوقجاقر هقشب ندنراق دعهلواباب رغظ بو ڈار غوا

 رول رتسوا یتسوا ماسحا بوتلوا ه را نوک نوت هش یسادرف نکل

 ۱ ید اق هدر یسلارف برح نادیهو یدلزوب

 : اولا تسوابواوا یرلح ورو فلت ك کس نوا كرازمىفارف هدهب راګوب

 راددرب وربسا كب یکیا نوا هقشب ندحورخو فلت كم ترد یمرکب هسا

 نوجا برهءن یرولا اسوا نامه هرکصادفدارف یب هب راګ وب نویلبات

 ند راذ اصس ناثل وا النسا ر ار هلیساطعا همزال نایلعت هن رللازبج

 یدابا مایف هنلیصح قئارف نویلم زوریکنا هرزوا قلوا یسوکرب و هب را

 ندءس هقرآ لا ینیدلوا هدکږلکح یرعوط هایم وب راش قودیشرا

 تواود راوا اب رسوا هلک لشد هدد دلي مان ماز یس هفرف نورام لار

 یرهقرف نسنارف رکید ندورک نکسا هرزوا ت٤ا اعا هلا هطاحا یتا

 رایدایا هیلغ هژولابرتسوا هنن نوشیدن

 ماز یجد نویلبان هداننا یکیدا بلط هکر اتم قاب رسوا هس رز وا كلوا

 یموکح ندنرالا كننادناخ عربسياه قين لصالا نو ىداك هسهدلب

 مارغاوو قتیلسا هد هسا دلا یصوصح كا اما ینو د اب رتسوا ها حدر

 ندودلوا رون# هراکذا لیدہت یشان ندتمواعم یندش :دروک هدنرهب راع

 ندقحآ كيولهیسور هساوا كحهدیا دیدع هداب ز اهد هب رام هعشپ

 هطاصع لاحرد ینه ۵:2ن دل وا ناب یسسكا یکن ییایزتس وا هفحآ

 كردبا تقفاوم هنفلکیوب كن وا رتسوا  هلیطرش كلشي رک هنسهلاکم

 ینوک یجنزوفط یمرکب كن الوالا یداجو یصکیا نوا كنيجترفا زوم

 9 . عانز و
 هم م یم ا



 ناژقودیشرا هدندرد نوا یانیجن رفا نار نحو . یدنیک هننهچ یره "

 "| ندناتکرح ندابجالاد هل هقرفرب امدقمو یدنغط بوروا یتس هفرف

 هنسلاوح حارغ هدرصوبو رور ندناتس اور> يجد نوهرام لازمح

 یدخا تاقالم هلیسودرا نسنارف بواک الاس كردبا دورو
 زّرسنارف به هدر راع كف قفوا نالک هروهظ هدنسلابهوط هداناوب و

 ءوس یتیدلوا بحوم هدئعح رزسنارف كنس راه یقنیلسا هلک بلا

 بدان یب راب روز لورعت نامه. نویلباتو یدالشاب هغلازا تاریثات

 قوس رکسع رادتم رر نوعا قرفث قنیعج كاسهقود قب وسلورپ و
 یدلبا

 هدنهاکش هنا و یر قجهلا ناجح كشد نولوارلیش تفو« به رلثوب نکا

 كن رودراودنک نویادان هيلع ءان  یدنا هب رام كحهلک هر وهط

 شما هتهج یعاشا كن هنوط هسددردنا مادقا ردعت هل زدت هزک ھر,

 ید هعنم نی رلوشلرب هلیسودرا یلراش قودشرا كم )هفرف ارتسوا نالوا
 هنفرط رکدد ندنفرطر كل هلوط روا تسواو  یدردلا ماها ردعل وا

 یی زاب روک غروبس رب هللا وروژنا نوجنا كمام هدا راذک هلقلبالوف
 ییدتا رومأم هرزوا كا مده یتسیرپ وک نوروموف هسرولوا نکو
 هنر یی را ماو كنويلمات رهکح راتب ومص قوج كب دواد لاشرام

 ها یتسهعاق بار ید یسهفرف نژوا وپ هدانا وب یدر وتک

 یدروگ

 ندیلیخ یرلعشر هلبسودرا یبراش قودیشرا كن راهقرف اب رتسوا هلتروصوب

 عوقو هدنهاکش هنا و قثرا نویاانلو یدلوا شلدا بعصت یل

 نوعا كو یدل نادم هک ءا راکفا مصح هب ,يسح هب را قجهلو

 یدرب و تعرس هداعلا قود هصوصخ ۷ اشنا لرل ر وک نالک مزال

 نامهو یدرک هاتیه هناسرت لوس ر یسهطاوب ول هدنف رظ هتفه جاقرب و

 نوا كلج ه هس وشراقو یدلتآ رام ر وک مک هب هنا و نداروب

 یدلبارلیرپ وک ددعتم
 نیت هدنسهطا وب ول كر هک ندرلی رپ وکی ټا نی دصک یسودرا نسئارف
 هدنس هاس رلیلاصو تکسه یفندردغاب یک وغاب كره رب نالبدا

 موم wasn ی

 بار هیج وم hab ايلعلو صا یددلا هرکصذدک زارا ناو الم هلا نونا ۱
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 ا قو دنازت یراکفا نایلغ كنایناملا بوناوا داقعاو را تدا
 هل وب و یدلک هصبقن هنتر هش كنو بان نایب وید نلروط وشراقو کب
 هديا مایق هتھلع هسلارد به راتلود قرطق هسا روهط اهد هعف ورپ

 هٿ رب تنواعم ید كنب رلقفتم یک غ ربع دوو ار ا هقسل ندنرکح

 اجا لورتو .یدلشالکا ندااحقایس یرلکجهدیا زارا تموصخ
  ۴راید2ا طض نسداب عوربسنا بوئالق با رار

 مرتکب یواو رلهدتوط رلعقوم وارطخ هدنفرط هفرا كوملبانو ۳
 ا هنشاب ىن ولاینالا ردو كبشد نوا نوا يسهقود قد وساورب

 هللا م و هنکلاع ایلافتسوو غ ربعروو ار واب هللا مست هلوق جاقرب
 یسوقروف یتوطس یاشكنوياىات هج رکاو  یدرشاش یی رافقه هسدارف

 هد هسودم هنالقابا اینالا نوت ندننددلوا رکیاج هدهیهرع ناهذا زونه

 ا ا یویپا یروهط یی ردیپ كنهحورمشم تالاح
 یدروشود
 تعرس نالوا یداتعم نویاب ان نوصا قلآ كوا كنارطاحمو تالکشموپ

 هنس هظفام كنسهطا وب ولو ی دردشل هدا ز اهد تاقرب ییادقاو

 خروسرب كرولا مسوا یدردنوک ییانسام لاشرام هلرکسع كيب قرق
 ندنشیدلوا لقح یرلع روب هنب رزوا هلا و هلیا روبع ییهنوط ندّتهج
 یدرب و تب وه يجد هنسهفرف دواد لاشراء ںاناود هدق رطاوا

 ضده ندایلاتا قرهلاووف یی رکیدکی هاو قردشدب راح هلب رکیدکی هاک

 سرب هلیسهقرف ناژ قودبشرا نالک بودا هجوت یرغوط هناکرحا
 یدبا رلشفاب هناحاوس هنوط هدانناوب ید یسودرا نژوا

 راسو ندلورعن هداروا بولیکح دنسهدلب جاع تدمرب ناز قودیشرا

 کابو زوءهط ندلوربت نکا هدعلوا ر ظن هر هف رف كحدا دوروندراف رط

 قنیلسا فداصلا هن ژوا سفر جالب لازبج نالوا ه دکلک هلی رفن

 ناز قودیشرا قارا هلغلوا بولغ ایاک هرکص نوک ج وا ندنس هب راح

 يرظضوط هنب رهن پار هلت کر ح یرظوط هزاتسراجم بوی هروط هدجارع

 یدیشکچ
 ادم هغ رنک ح هسا رس لرازسنارف نالوا هدکلک ندایلاعا تیفیکوب
 ی واک هه کٹی هنابو الم اک یسودرا اءلاشا كت ولهبسارف ق رهلوا

 مک نویلبا #۶
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 هدلاع ینیدلوا للاخ ندنس هرطام قعود اءاد یرب وک ندنراذدلوا 12

 هنس رد قياسا عقاو هدفرط وشزاق هلبا تراشج هداعلاقوف رازمسنارف

 ىجا كرخالا عب دو یجترب یرکی كنج رفا سیام هدنراکدتا روبع
 یر ندرهب راحت دولا نوخ لا هدلاع هرکصتعاس جوا ندهل وا ینوک

 ردق هعاشخا ینوکیمنربا هکیدنلوا ترشایم هنسه راع قنیلسا نالوا

 دادما ن دنسدقرا كررسنارف هلع و یر وک تباه تولوا دن

 رادد)وا روی هتعحر ندنشدلوا نم هلک نامهمو

 راموعه ولت دش ك هرزوا كکودم هنوط الءاک یرازمهنارف ییراشقودبشرآ
 هلنهج یرلکدتا هعفادم هدروص زاعاوا شی رەت هساا رازسنارف تودنا

 بوداموعه ندتیحا روا ارتسواو یداکهعوقو هولک تافل ندنیف رط

 ینافلت كرولا رسوا ن دنرافداوب هدئلاح هعفادمو ظص دسیا ززمهنارف
 فلت زد كب یدب رک كرولا سوا ارز ی دا هداژ اهد

 كيب رکسنوا یرا>ورحو فلت كرازسنارف هدلاحیمبدلوا یرا>ورجو
 ودرار هلیس> یتراهم هد رح نفو یعاصس طف ید هدنزداز

 هرزمهارف یسلوا فلت بول: روا هده راعوب كنال لاشرام نالوا هدنرکد

 یدیشلوا بجوم ینسأت میظع
 هفرطرپ رولابتسوا هدک درب و لصيف بوشش بش مالظ هبهب راح واناقوب
 هنس هطا وب وا ند رب وک لوکس ناثلوا عضو نیلدعک رّزسنارف رک رلکج

 لما لثان نکیشققآ ران اق یک لیسو  رلیدلیا نایرک صیلخت بوک
 رایداوا روی هتدوع هلا هب رعهق تعجز هلل وب نی زس وا
 هدهساا لکدهدانز اعراض هدام كرزمسڏارف هلتتس هزوا بزتسوا هحرکاو

 یدیشاوا انف كب هدنقح ولذسنارق هعقووب نعم
 هلا رش قرهلوا وا ههلابمكب هقارطا یب ذعفووب للراش قودیشرا هک هلل وش

 ز وب هتدوع ی یوط هفروب زاسا كززرسنارف « دنفرظ تفو زا

 یدیشعا نالعا ی راع> هوا

 ندنرافدلوا مکلد ندشنابدءتو لاطم كرزمسنارف یرنکا كنسدلاها اپ ورواآ

 كرولا تسوا ندلکوکو ناج ریارب هلکماعا تراسچ هراکفا نایب ارهاظ
 قباح هثش ییدشا وزرا ناسناو ةن رافداوا « دكا وزرا ین رفظم

 ه دفرطره هننانالعا كناراش قودیشرا ءان هنسهیعبط "« دعاه قعاتا



 تا
 سس تم

 ۱ یراق سی ۳۱ كع روک ی راشادنطو هسا ربولها تودنآ ت

 هلا طض یی هواشرا 3 الا هجو ر ندن راک دشود هندو 8 €

 یدلواروبح هکعود ورک دن انندرفقودیشرا نالوا ش٤ا تكر هب ورابا

 . | ییهلوط نا یرالوا نون ندنسلیا بسک یرلتروصوب كرا دبا نویلیان

 یمریو مات ه رح هدیودبا ناشي رب یتسودرا یلراش قودبشرا هلبا روبع
 یدروبدیا رکذت

 ردقوب یی رهثر هل وا هدنسوشراو ند مسجرب هلبو نکل

 ردتختسع ندناب یییدلوا شبارب لکشم ردقن كم هلا ودرا فشک رب

 یړپ وکو قراق جه هدنهجوب هدنراکدتنا كرت هناب و رلولاب رسوا هکیدلاق
 ید رلشهاخارب ین “سارک

 توقرب تر هظف ام كنه و ةسا وا كح هک ندهطعرب هعشب نویلنانو

 ند زس هراح ندنکیدمر ولا هنشبا جه ا | روح هفقارب

 یدرب و رارق هیارجا یتسهب زواج تکرح هدنس ههجاوم
 قوجر هلا ماسفنا هرالوف ددعتم هدنراوج هنا و كن رهن هئوط هکنوحو

 هدفحهلوا شم تاوهس هاش كنسودنک ی عا لیکشت راهطا وا

 هدب وئوط یتسهط اوب وا نالوا سمالباققانامروا یب رارزوا ندرل هطاوپ ینبم
 یدلبا ےہ دل یکمروک رکس ع هب وشراق نداروا

 لوڏ یککیاو زوبشب لوق ی شرب بودا میسهت هب یکیا ییهنوط هطاوب

 یدیآ هدنضرع نوشرآ قرف زوب کیا

 هلا ا چوک هدنسه اس یرلفلنامروا كئسهطا و ول لوف كالا نورلات

 كني رفا سبام بوک ندب رپ وک نانلوا عضو هلیارلغ اه یکیدلی هدبا كرادت
 لوق یصکیا هدءب یدلوالخاد هتسهطا و ول یتوک یجتزوقط نوا

 یداروف یر وک هنب رزوا
 كراوص ندفرطر و یئدش كن دنفاو ینلنوتشوج راوص ندفرط رب

 هدکمربو تجز مظع «لزمسنارف یرهچراپ جاا ییدلوا هدکهروتک ۱
 هلا تفز یني رلتهرکد هنوط ماطر ید ر وای تسوا هدلاح ینیدل وا
 هدکمرب ورلاص ھه یدنفا یعاشا ند وراق و هرکصت دک د هلن آ بوردلوط

 % ندنرلفداوا
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N ` 1قر هوا علام هنس ٤ار كن راودرا ا رسوا حورمش» هجورپ  

 یدنرکس هنطبض كتبا وب اا یی هلغل وب تسب رس قلو هتاو |

 ندنس هطداح كن هناب ویر هفرف ی و)قودیشرا هلا راله ل ازمج هداننا وب 0 ۱

 رایدک هتسهق لوص كل هلوط ندندیک سمرق رال سویا
 رلیدقارب قچآ نوت نوت ینو كنه و
 ساامو یجدرد ییرکب كالوالا ع د جام عنامالب رارمسدارف بلع ءاش

 ماکعساو رلیداوب لوصو هنهاکشب هنا و ینوک یجزوفط كنيم روا
 طو را دل وا با رفط هنط,ض لر وک ذم رهش هلو هات نداد دلوا

 روهظیر نادر هلتسم e 7 هج رحنف بویلوا ش٤ هب راح هلکئوب

 یدیشعا
 هدنسوشراف نوالو ه دنفرط عاص كنهئوط هدهنانو نویلبات هک هلی وش
 مسحرب هدنسهدناموق یراش قودیشرایحد هدنس هون لوص كن هئوط ید

 هرات هد وک هلیتوف هلطاب یچس>ج رهنوب ندنفیدلوا شابا عمجت ودرا
 مدقم ندششن هب هیسح تکرح هلی وب هک و لاح یدرولک مزال كعا
 مزاوا ابا نات نس هربا قا رطو کوشا هجولنوو هدعقوم یییدنلوب

 ید ندروما

 هم ع5 اوم ردقن هدن و هئوط زدق ههنا و ندنوس ار نویلبات هيلع ءا

 هب راذرط ايلات او لورعت یتفد رظذ هالا هر و ماکعسا هلا او

 هلل رکسع ار كب رکسنوا یب یروفول لاشرام امدقمو  یداناهلاما
 هلا راول اب رتسوا یروفول « دقرطاوا ندنغادلوا شهردنوک هتفرط لوربت

 هد رزوا یربخ یی رفظم هلهجووب هداینالا كنويلبان نکیا هدقمشا غوا
 یدلوا فرطر یس هلئاغ كفرطوب هل راملکچ ندلوربت راول رتسوا

 ییداوح انالا شا نکیشغآ هیلغ هراوسنارف هدایلاعا ید ناژ قودیشرا

 یدشود هنسهقرا كلا یسودرا نژواسذرپ هوا روب هنعجر هثب رزوا
 4.در ی“ “ر, ودنا الیئعا یهو هدنفرط تقوزا كب هلب و كنوابات و :

 د هدنانسهل یداکقلنوضروط هنسلاها ابنالا نالوا دەتسە دفع القا
 یدلو تو ی هعشآو هساارف

 + مسا هک ۱۵ %



 ه وط ید ییاثسام لاشرام هد هرم ییدشا نیل ها د رد زرب یدواد

 هیسودرآ كوب جد یسودنک ی دنا رومأع هنس ظا ع 2 راد

 یدنوط یلوب هن او

 واک یرغوط هایش ول هلرکسع زدق كب ماتم بس راش قودشرا

 راله لازیحو بودا روع هنفر تی كن هنوط ن دعو ەر ه دورل,ا

 1 قودیشرا نائاوب هدایلاتا هکلب و بوشار / ر هلن راهقرف يول قودیشراو

 ندکیرکس هنسهظفاحم كنه و هدب ودیا باج هننا ید یتسهقرف ناز
 هرژوا كمردکک ین هک رج E ن ها ر:روک یغادلوا هراح یر

 هرا فلا رو هدب وئوط 1 مزال عقاو  راله لارج لا ی ول قودیشرا

 هتک رحندنحا ایمشوب هرکصادک درب و صا ١ لودن؟ نوحما ی رلع | همقادم

 یدشا ماود

 شدا هلا نع رط ایه وب ایعهطق كنياراش قودیشرا هسا دواد لاشرام

 اتسام هدب وک یەنوط هدنراوج, نوسدار هلا تدوع نامه ك روک

 یدیک یرعوط هب وسساپ هرژوا كم رب هلیس درد

 رییس بولود ورک یرهفرف یی ول قودیشرا هللا راله لارج هدانئاوب

 هد هسا راب دتا رویعهتعحریرارساارف هل اهباعو موه هن رزوا یسهفرف

 هل.سودرا لو كنويللانو تک رح یریعوط هایمهوب كاباراش قودشرا

 هن رهن نوار هلا تدوع نامه هدنراک دشا قیفح یفدلوا هرزوا كاک

 رایدلبا تکرح یرعوط
 ناک هدنراوج هرزوا كمک ندنسب رپ وک نزواتوام رول اب رسوا هکنوج
 یس«قرف انسام هنب رارزوا ندنرافدلوا شهر و ماکحشا هنءفوم خ ربسرپا

 كل رسد ارو یدلویعوقوهب راگرب كاناوهو دولآ نوخ كب هاکع امو

 بولوا یرا>ورجو فات ر دق كيب جوا كرولا رتسواو بب رق هک یکیا
 تیاهنو یداوا رسا ید یردفكيب ترد كراولاب رتسوا هعشب ندنوب
 یدلک بلاع واهسدارف

 كشدا هد هسا شلبا تاصاو» هف رطاوا یراش قودیشرا هر ص نوک ر

 ندرازسنا رف هلا تدوع ندلوب یکرداک كج روک نکیدلبا بسک تروصهت

 ف رطاوا ایت رس هلی دیما كشن دن . رادرک ناوینسو سرد لوا
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 ضءب هرکصندقدزوب یرولها یءدنفارطا ابواشراو ردا تکرح ورابا دناندرف هلفلوا ولهل ردق كيب یمرکب هدنسهدناموق یکسوف انوپ فژوژ ۱
 یکسونابنوپ سنرپو ی دلبا روبخم هیلس ییا واشراو هلبا طارش

 | .یدر و

 هشبدناو فسا بجوم هنویلیات هک دادیشلا یی ردیب هحورمشم تاموقو
 حوا رشتن ییداوح ییرفظم ی هداینالا كنسودنک قحا بولوا |

 هدندوقدیما یکج هدا هلازا یرئات هوس نالوا لصاح ندهروک ذمتاعوق و

 هدکعا تکرح هب ورلدا ناک اک بويا رمیغت یتسهیب رح تامسنرم قر هل و

 ىدا
 تربظ هللا رك رمان رفظ هش رللارق غ ريغ روو اینوسقاسو ار وابو
 یرردار ودنک وشراف دن راکفاناءلع لربثالا هد هرص یک در و تراسجو

 مسجییی راودرا خد هبیب ول یلارف كنلف هللا مورژ یلارف ایلافتسو نالوا

 یدردنوک رلهمان صوصخ نوعا یرالیا بیئرت هدنروص
 امدق*یتفوسو درا رب بک یم ند رف كيب شما نوجما دادماهلزسفا رف وا ةيسوز
 یب رهفرق هجولشاب كسب رکسع "هوق نالوا دوحوم هدهسا شالا دعو

 كب رحو ندنغیدنوب شابا نییعت هنطبض كنادغب و قالفا هلبا ادنالنف
 ج دندادما كراسنارف ندنغیدلوا لومأم یمج هالشاب قوباح ردقوب
 ندنفاهناكنول هسنا رذ وربندتفور ول هیسو ر هک دلو یدمهردشدب رکسع

 حالس هب وااب رسوا ندلکوک و نا هلتهج یتیدلوا شمالغاب هءهوعقوص

 بولو العم ندنروطوب كنول هیسور هسدا نویلءان_ ىدا رسا یککچ

 یر هس ر وطار ا هبسور ۳ اد هندن رفظءوب ه دننصاعا ییلاعفتا قح

 ه زی . ردشلیا افثکا ها تیفیک راعشا هتسلبا یهدشرویسزتب بویمزاب

 3 ملک هد دص

 كنسودرا یلراش قودیشرا نالوا یتوف مسج لا كلولاب رتسوا نویلیان
 ودنک هد هسوا شمروف یکنعا ناشی رب نوت نوت یتا هدب وشود هنس هورآ

 هل ابو یغوط ندن وب هنوط هلرظن فرص ندنآ بویم هنءهووک هنتوق
 ییرهفرفرلله لازمج هللا وا قودیشرا یدلبا عصت یکع رود هن رزوا

 لاشرام هنسهفرا كنماراش قودیشراو یرعیسپ لاشرام نوا بیقعت
 cree ر



 | رهام یکیرال اج هسنارف كرولا رسوا ر ۲۱ ندنغی داوا شلک تشهدو
 3 هدایلاتبا یرازمسنارف هن رژوا رات رفظهوب ی دیساوا یرال ازبج مدعمو

 ۱ یدزرواب : هدیا لعحصم نوتب نوتب
 بعت هل دش زت د هد ولیپ نونع قصر هو یرللازمج اب رسوا ن <

 ا لودنک هززسنارفو رایدراو هتحازساو نوکس هدرب یراکچ هديا
 زوهشم كن هسئارف هداشآ وب و رابدرب و نادبم هغءالب وط بورد

 زمسنارف نالوا ناشد رپ بععرد بولک هیایلاا تانودعم ندنرال ارج

 ژبدآ هلا عظات یتسودراو یدلآ هتنلآ طابضنا هلا مج یتیرکاسع

 یدنوط طح یرهت

 ر دق كي يکيا نوا جد هشلاا ل ورت 2 عبا نت واب هداناوب
 توشلر 1 زولاب رتسواو یونالقاا یاها نکلوا لخاد یرکاسع اب رسوا

 ولارب واب قی راتکل# هدنفر ظ زور دنج هللا لت یراول ارب واب نک هش رللا
 یدیارلشعا اط نداد

 ت ازواج نالوا هنرلنطو ودنک كرازسنارف یسلاها ابنالا هکنوجو
 دن ویلبا كنب ژرادنکح هدلاح یراقدلوا ریکلد ییالوط ن دنت ایدعتو
 هدنفرطره كنابالا هرکوب ندنغدداوا هدقعرآ یراتدح یشانندنراتیعبت
 ولابنالا نو نوجا تنواعم العفو , دقهلوا امد هنسسهبلغ كلوا ابزتسوا
 هدااحیبدلوا یربخ كراتموکح هدیلاعت یایئالا ید بوآوا هدقعا رماح

 لوف لوف هرژوا كمسک ب رالو كرزسنارف قرهنالحالس قلخ قوحر
 هارزمسنارف ةناعا «لولارتسوا ییالا یراوس نیارب و رابدالشاب هفءهالوط
 سوز و  یدلبا رارف ربا هلآ ییالا رب هکر هرزوا كغا كنج
 تەوکح ةئ رلعتم تولوا هدکشا رارف هداوب و تارفن قور ندنسودرا

 فسا عم نفی دلوا للحكم هدناب وب قاود ایسورب یدهژوا رداق

 نوعا بدأت كالا رک ذلا فااس هتشپ ندکد تا راذتعا هلیا نابب هنویلیان

 یدیشلبا نیب هقرفرب ندنسهقرآ

 دساوا یسذبلغ زجر هرازسنارف هداینالا كنولا رسوا ارطن هرالاموش
 ىدا یهدد یرلفجهئال انا كنسال ها اينالا نوت

 زولوا هلیسهدناموق دنانندرف قودیشرا خذ هن رزوا ناتسها ول ابّتسوا
 سرب کلات لناقم اکو توردنوک ودرار بکر ندرُف كيب ردقوب

 د فژوژز #
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 هک

 هپ رح تاکرح یکیدلیا ارجا هلبا تراهمو تعرس لا هلب وب كنويلپان
 رد رب ندرهرونام لزوک لا هک رح نف

 راولد تسوا هدرا هب راح لوک كوي نالک هروهظهدننع یسارجاكناکر حوب
 بئاغ رفا كيب شعلا اعج کر اشهرب و ربسا كيب رکبو تافلت كرب قرف

 كرازسنارف راشلبا لر تامهم ولتیاکو بوط هداز ندزو و رلشڃا

 شعا هدنرهدار كيبشب نوا هسا یال

 لوتسز و یراج هدناتسهل هجساضنفا یسهیموع تابیترت كرولا رسوا
 رساارف ردقت كد هئلحاوس یرهد رات یراح هدایلاتسا ندنلحاوس یره

 . هغهالب وط ییراودنک هليا موج هنب رارزوا ةنغب هسبا راو یرلتفتمو
 حورشههجورب نبه هن راةدنلوب هدنلما کا ناشد رب ن نمسك مر و نادیم

 ناتسهلو ايلات هدشاننا هيب رح عداقو ن الک هروهظ هدنراوح هلوط

 یدیشعاوا ےن هه راګ ید هدنرلتهج

 هد هسا شمرب و هحصطاو تایلعت هن رالازبج یهدفرطره هحرکا نویلماو

 ند: داوا لباق قهردئاو لارج رهام هداعلاقوفیک یسودنک هدرب ره

 كنولا رتسوا یرللازنج نالوا ماق هثب رب هدرلهب راح ینیدٌملو كنسودنک
 وش راق هد رها یدان هر هژیاه "دوو یکیدلبا دا دعا ورندتفو ردو و

 ردرلتهام هلک

 هلبسودرا ان رتسوارب بک رح ندرفن كيبشب شع ناژ قودشرا هک هلی وش
 توزون سەر و سا رد کوا یکیدتبا قدا صو یدنا هر ایلاشا ا

 یدشارمسا ییسهیه و شات عوج

 سارپ نالوا ىاقىك ا یار ا ا و یلغوا یوا كنويلبان هشت ۳ كنو

 ك رفا ناسا هد هسا نک خرا ءرۋلا موا هللا ودرا ر نزوا

 بولغم هراعلا یدل هدئهقوم هلرجاس ینوک یجنرب كلوالاعیب رو یا نوا

 و ورک هرکصت دق دقارب رسا ثكمحواو تاقات كسحوا قرلوا

 شام ناو هدنراګا هلءا قد وشو ا رک یسلاها ایلاسا هشدعم

 یرلنایلاتا ین كرولا مسوا ندنکو دبا شلوا ادیب یرادادءتسا نایصع

 یهدایحالاد كنهسنارف هدب وديا البنساو هطاحاییایلاتا نوت و تو ر دلا

 یدنا یصوصخ كلبا روبجم ياسا یسهفرف نوعرام

 ر وتف هرازسنارفو تراسج ءرودنک هنبرزوا ی راتب رفظموب عقاولا قو ۱



 فا ندنفیدلوا موکه هنن . رزوا نوبسنار هسدا یلراش قودیشرا

 اف لواهر رکصدک دا میت هرالود ددعتم نسودرا قردغار رک ا 5 اوت

 یدیا سم < هلو نوک

 قرمهص یدشح هرکس رپ كن راودرا یی راکفا نوش نودلدانو

 وار ندعاوم نب رکاسع س ell ر راش قودیشرا هدهرمص یکیدلبا
 یدنا هدععاب ردو

 لراش قوذیشرا لوک ع رف هقریشا ] كئسودرا دواد خورمشم هحور

 هدن رک دا قداصت هدهار یاسا هلکعا تک س رزوا نوساز چد

 نوشواص یراهفرف كالا ندنراف دلوا بلاط هب رح ررساارف هکنوح

 || روح ەکنج یرزسنارف كر هشیتب لولابرتسو هدلحم مان نجت هد دسیا سمک
 ا تسوا هرکصفدک دشاک:ج یرایجهخرج كنودرا یکیاردف هعاشخا هلکتا

 نوت یرهقرف دواد هدنسهاس یراکازمهنراسجو یراددرت كن رالازج

E, OTO 

 . " ۱نت ۱ ۰ ٤

 يد 4 ۶۳۳۵ سا ا

۱ 1 ۲ 7 

 هڪ ریس آ هلیا تافل یر قر هلتروق ندنهکلهت قلوا ناشد رب نو

 7 راد دا وا لصاو

 E و وبوراو هدو ر لع نامه یک یییدلا ربخ ندنیفیک!نوب یار

 3 1 اب رتشوا هلا باتر ودرارب ر هز دشارب ارب ق: . را هق و غربعروو ار واب هلص

 | لا رالره لازج ینسودرا یلراش قودیشرا هدب وراب ینتاک رح طخ كرو
 ناسع ردا تکرح هورلیا هرزوا قمرا ندنرهفرف یی ولقودیشرآ |

 هدانا یکیدتا طبض ییسهدلب توشدنال یتوک یجتر یعرکبب كيجترفا
 قرهشدب راح هلا رولا رسوا هدنحانح لوص كنسودنک ید دوادلاشرام

 ردشعا مدرا لوس فنسارجا کت هرواهوب

 هدب ورک هتسهرا ك رهفرف دوادو اتسام یلراش قودیشرا لصاخا

 یدلو هبیکیا ییئوق كلا نویلیان نکیا هدنربدن قاوا ماه هل رلعشارپ

 هر رانا دع نو روب ه رزوا یلراش قودیشرا هلبا هیفاک هود یسادرفو

 ید نداروا یسادرفو یدتا روبح هنعجر یرغوط هوبسنار ینا

 یدرحاّو هنفرط ايمو تویلاوو

۰ 

TY f e NEE WE 

 روئوا له لازح هلا یواقودیشرآ دنن رط هنا و ۵ رزوا كلا

 ۱ تمواقم هرز ارق فسلا رانوڊ بوااق یرارک سس نیغ ردق كب قرف
 یدلوا شاچآ یب رط هلان و هتورلنان ندنراکچ هيم هدا

 هک كنولبا #

 a> سس تن و دا نو اس تا



 یدر و سا نوعا یرلع | تفواعم هژولاب رتسوا ید 3

 هلازواګ نی رهن نا ییراش قودیشرا هدشوا كناسدن نعل یسادرف
 یرغوط هش رهت زازبا ردا لوفجوا نب رکسعبوصایانا هنکلا#ارب واب
 هدک دتا تلصاوء هنهاکس یسهداب نوش دن ال هرکص نوک شد و تک ر >

 یدتا طبض یتسهدلب توشدنال هرکص ندهب راع قفوا رب هلا رلولار واب

 لرللا یدا هدنراهقوم عرونغوا هک یرهفرف هجواشاب لر زمسنارفو

 الوا بورک هنس هرا كن هفرف کا و و كمامرپ و ناديه هغ دش

 ناشالوط هدراوج لوا هرکصن دک دنا لعیمضم یرزسنارف ی.دنوبسنار
 هب وزلباهلا ودرار بک يهندرفن كب زویکیا كلر ةشلرپ هلی رک اس اب رسوا

 هن میاد كمروس بوليس یزاهفرف نالک هنکوا قتراو كا تکرح

 یدلبا ثدشا

 رح یب راکدتنا رواج ییرها نا كزواا رسوا سوا نویلات ووطاربعا

 لوغشم هل رب أد" كمردشا دش هرک هرب ین: راودراودنک نامه جلا

 یدلوا

 لاشرام هلیسودرا غزویسغوا نانو ی یسدناموف انعام لاش رامو

 كاسودنک هدلاح یک دشار یراودرا نوبسنار نانلوب هدشسهدنامو دواد

 ندنغجهلوا شعاو هب رکسع وقر هاب وط ردق كس ىلا زو هدنتلا لا

 یدیا هدنس وق ديما كاتب هدا تعواتم هرلواا سوا هدلاح ره هلکئوب

 ول اب رتسوا نعي هتسلاوح ی رهنسشآ كنا اھ لاشرام نویلب ات هیلعواخ

 هایش رط لاسر واو خانآ كدواد لاشرامو هنسهفرا كنحاج لوص

 نوعا یسعا هل ینیبدلوا بصم هبهنوط كن رهذ سنا یعد هغریسنآ

 یدنیک هراتسوفنا یسودنک هرکصذ دکد ردنوک نایت هنن راودنک

 هت رومأم یاقبا نامه ندنفیدلوا مجاز عنامرپ هک كتتسامو

 ید | تعراببم

 هکمک هلا هناراکنراهم بدرب ندنسهرآ كرولا رتسوا هلا هنوط دواد اما

 یدبا روع هک ا تک > ملا تمصٍ تناغو

 هن یکاسعنانلو هدنراوج توش دنالو حن ومكر هلیکج نئسهدأب غرویضوا



n ۹۸ ¥و ورا  

 کد ۳/93 ا اب ورواو یسود تقی لاحرب

 . | كننتکلم هدهیعطق تروص بور.دشک د یی هلءاعمو روط ولدیسور هت رزوا
 و وص هدب وةلا یافتالاب هجم بوناتدح هیلنلود هلکبا فیلکت ینکرت
 ۳ 1 نالوا یرلصخ رم هیاعالود نیفلوا شهر و رار هفعشلاح ردق هن هج 0

 ۲۱ ۱2 یربلوا سوم ندهاانصم یراقیفر ملبا یدنفا بلاغ باتکلا ستر
 رابد| تدوع ندنسهبصق شان نالوا هلاکم

 هن رزوا یرهءلق یکوکری و لییارباو لعام" كنولیسور هدانا لواو

 هلارا نامه هل راغا قیقح یغیداوا هرزوا كنا قوس رودرا لوق لوق
 اشاپ نج را دبع نالوا یظفاحم لب ار هرزوا قلوب یلکرادن هدنرالوصو
 هئ راظفاحت یوکربو لیعاعساو هانا دجا نالوا یرظان لارا هللا
 یلاح عوقو هللا راذک ید وربندصالقو راطخاو هنت نی را وب یلکرادت

 یرحاملیصقت یجداناسل بولک هنداعسرد ابقاعتمو اهناو ض رعهب یلاعبات

 یدلوا ثاشت هیهب رفس تاکرادت ه ص ص هن رزوا كلو رایدایا

 ۱ هد هدا ا فە رح علاقو ا هزوهط هجا , وروا هدرا لوا ن کن

 7 مهد تدوع هر هیلخ اد علاقو هوا

 6 هب رح علاقو نالک هروهط هدنرهنایم اپ وروا لود
 کلاغ یسهعنج نر هد والوا لفاغ یرزسنارف یضرغ كنولا تسوا

 یصوصخ قمردت الو اا هنهمع هسذارُف یابالا نوت هلا السا هندو

 نات ر>ندندودح ۴ وا و هسلا رو قسودرا بک مع ندرت كب قره رو

 یکیدتبا زواج یرهنوب هک یدیشردتا حک 2 هدش ول یرهت نا

 ید قجهلوا شلدنا ثرشت هب رح العف ی

 لداشقودیشرا ینوک یبشچوا یعرکب لرفصو یجنزوفط كنيجترفا ب
 ندنغید) واروبح هتنکر ح هب ورايا هد وتکم نالب زا هئلارق ار وا ندنفرط

 هئص ال كناسالاو ج سصل ییج؛داب هل رظن نکس هراندا تمواعم

 هدنداو لما ىج هیلوا نام یو رق ناملار هر ِ نالوا رو» ۹

 هلآ لر تکاب یلارق ارواب هن رزوا یسلوا شلوا میم ینیدنلوب

 6# خروسغوا #

 سس تتسب



¥ AV FX 

  1نویلبات هدنف رظیآ یک ۳ نم ۱ یدبآ ررمشاش هکایخ وی ات یدیساوا شا

 || تابیست ندنفرط ولابرتسوا زوئه تودا لاکا س ۾ فس تاکرادت

 یا ن واک ن ویلبان نکیشمامل روک هلعاسمرب قج هنلوا دع هب رح |
 یدناوب ایهمو سصاح هدنر وص كج هلس هدنا مایق هکنج هدنرخا وا

 ادق رکاب وک هنسعلبا ی هدهنا و نوا اما یتااعفنا + ولا رتسواو
 هدب وغار را ذکی صد ر هن ر كردنا هناهب دودا ییددلوا شا بلط

 یدلبا يا یسعا تدوع هسراپ هلت روما كر اتفوم

 6 عاقو ¥

 توشوروک هلا یرظان ةيحراخ هتذارف كين نم هدنسنکیا كني فا ترام
 هلا هي رح هیسج یناکرادت ورندنندوع هسراپ نداسناسا كويلات

 هفع وڏ ها یرفس یی رودرا ید كتاود اب رتسوا ار ۱ طو هند دل وا لوغشم

 ۱ یدلنا ناس یشداوار وع

 هلاکم اهد تدمر هدهساا كعد ترح نالعا ادا و اکين ریه

 هت وم نده و هدنرلادتبا كني رفا ناسد قرەنلوا تقو راما هلا

 قر هبوط. ندنفرط ولاب رسوا یرانات یرافس نسنارفرپ نالوا هدکشک
 لاحرد یخدنویلبا هلباقم هنسهلوا طض كنار رم ینبداوا لماح ۱

 یدو دشا تفرکو دا ین راراتا ارتسوا نالوا هرزوا رو رم نددسنارف

 راد هثس ےب رح تاک رادت كىا رسوا ندقاروا ییهداوا لغات دراناترب و

 یني راتروپاسب یرلیعلبا نیفرط هنن رزوا كلو یدلآ تامولعم ههلیخ

 یدنالشاب هدب رح تاکرح ردنا تدوع هن زاتکلع بولا ||
 یدنلوا یانیتسا هر راغ جد هداس ولدیسور ملا هلعلود هدانناوب هتشاا

 هنتالافشا كنويلبان تدمر هیلعلود هرزوا یییذنلوا ناب هدالاب هک هلب وش

 هلوا لباق یسهخاصع هیسور هعفدقاوا لر نیتکلع تاهت بوتادلآ

 زوب ندول هساارف قرهلوآ کانصضع هناغلا قوذ قلا ییاوح نج یم |

 وا فیس ورو شرک هەر اخ هلا ول هی وز هب یرغوط ندب رعوطںور وج

 یدنا شه وب هدکشا هلعاعم هجولتاط هدننار اع نالوا هلا اشاب رادلعیْخد

 ك هبانلود قعلوا اضفهطرو راحود شا رادع هدهر دم دم ولعم و

 3ک عسا 6 ۱۳ %



۳ 

 ۱ چه ی روهظ هب راح هد ناب ابرتسوا هلا هسنا رق یردنا نا ۱

¥ ۹ 

 ۹ كتلود و اد اسر كواةتا نانلو دوم هدیرادب هيف اه عم

 2 تبحو ول راهطا هو ادات ی هنعند) وا ند اتوا یفانم

¬ 

 یدرلبا نطنو راعشتسا ی ۹2:۵ دوب ید نویلیات ىدا هدکعا

 | ال ایلک یلودوب نویلبا هکنوج ذوا بولغم انتسوا ارز یدررتسی
 زا هس دقت وب هیسور هسا وب ب واوا شعا ناب کج هدنا احاو

 یردناسکلع یکیکیدعا ثبت هتکر حر هل وا نویلبا ندنکح هیمر ولا
 ابه یرلکما ردقوو قرهشزو هللا نویلبات بودا مایق هعنم راحات

 ینجهلوا شهرک هتروص لوه یرلشیا ادنالنفو نینکلع قرډلوا
 لاعو لود نوت نویلب ات هکنوح هساوا بولم هسارف سکا و

 هلیسهسب العتماون فتم هلکنآ ندنکو دا شلوا یروغتم كنان وروا

 ییج هلو یادت یراهتعاو تینیح هدهیموع راطظلا ىج د كنهیسور

 ۲ ییا راکرد

 ۱ هوا اب زتسوا بویتسیا قلوا عام هب رحوب یردت اسکلع كلد ع ءاثب

 | مدع كاتعصاو یدلبا تحصن هرزوا قاوا عراف ندنس ادوس هب راح

 یب واسوا هل اب یکجهشلرپ هللا هسنارف هدنروهظ برح كجتروک نیریثأت
 ۱ یدتا دیدهن

 ندةدلوا فوت "یداب هب ولار سوا یسهلعاعموب كننردناسکیاع نکل

 یدلوا ببس هنسانا مایق هب رح لوا نآرب همشب

 هک یدیشهراو هب هبت رح یس هب رکسع فراصم كاوا اب تسوا هکنوچ
 ییرودرا دوخا و تعا م ايف هکنج نامغاب بویلوا نکم لمح اکوب

 ندنغ دال وب هدنلاح تبروبحم هن راتخا كن رب ندنراهش قععاط

 لاح قفاوم یعسرک هب رح نامش هرزوا قمادارب ناديه هن رام“ د

 یدبمسم روك تصعو

 قکرحوب لوایآ یکیارب قا بونروکاج یس هعلاطموب كنولا,تسوا
 هدوهو یار و نادم الصا هرزوا قلرسطاح هنویلیات

 ىجا لماع تاقوا ؟هناف

 وا ایرتسوا ب ولوا لوغشم هداباسا یسودرا كو تنویلب ان ار
 تکرح تعد ندنکودا شرم سا دکنح وربندرلتف و :قوحر ۳1

 + شتا $

  EEی نا ۱۲۳



 یدتا ناب ینکج هشیرک هار اع 1

 بن و تروص هل عج وود دیر اداوم نالوا هلاهیسور نویلبات |

 لکدیه یروهط برح هچر | بور وچ هنس هع نر یتفد رظن
 اضتفالا یدل قرهللود یاکرادت ندیدم ی هدد دنلود لک هد هسا ۱

 اتو اشو ارات واب یی راهرب و ودرارب بک سه ندرفن كي زو! هب هسا رد
 یدتالکا هنب رلتموکح نالا رکید نالوا لخاد هنسهءهعک نر هلن رالارف
 ولابتسوالردیا عز وید ردشلک ییامز ماقتنا ذخا ییلود ایسور هک دیاشو

 هیهیفخ طنارش نالوا دقعنم هدنرات هللا ولهسئارف ه دی وشلرپ هلا

 تموصخرب نرجو ررافج هبهداب ز ندکیقرق یتیرکسع قرهلوا فلاخم
 نوش نوش هللا برح نالعا هی رزوا نامه هوا رتسوک یسراما
 یدردلس هب اهیلا راشم تاود نویلبا ىج د یک هلا ناشو مانی

 هددسنا رف هدانا یییدلوا لوغشم هلا هیعتاود رتبادت والثوب نویلدان

 قبس ی ثما یرکاسع ولنیلک ییدتا ررحم اددحو بوکچ هعرف
 هد هساارف تواا هط انا تا هلا ماعت اعد مس هدروص شماعا

 هدنفرظ تقو زا قر هلوا هعشب ندنرکسع نالوا دوجوم هدایناساو

 هددجرد كج هلس هریدشوب هدایلاتا رفت كس زویو هدانالا رفث كسزویکیا
 یدروک كرادت

 ییبدشلاح هغم ریدشراب هلباوا هرتلکنا ی هلعتلود ال اب هجورپ ولابتسوا

 بودا یس درهای هنهیلع وا هساارف جد هدغ روز هد الا

 ا هلیسودنک كلوا هیسور

 هرزوا تیع رک يکوا ی £۶ نالوا هدنف> نویلد ال ید كن رداسکلعو

 نادغبو قالفاو e تالکشم ون و هل وب تولا بویلاق
 هدنطبض كنادنالنفو یساش الکا كنکچ هلیکح راتعشم عظع هدنس هلئم

 هلریسح یسلوا اغور راکدجوک وارد هدهب را نالیحآ هلتلود جوسا

 یدیشعالشاب هغموغوص ندنس هقتلوب نسسارف

 توفص لاح یک اوا یداحاو قاغا هل ۳ نویلب ارا كن ردباس ا لصاحما

 یدیشمالاق هرزوا صالخاو

 هدل وا 5 هلا وا ارتسوا لک و 4, لود ودنک 1 ک ردا تتفاوم [
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 FT OE EEF در 4 تحاصع هامرحو تمرح هداعلا قو

 | یدیسلوا شم هلکد یمتصصن هدنروفرا + هگیروطا رمءارکا) هد هلاکم نالوا

 ۱ دبا تشنه هید دهن *هلماعم هن رب مار او حالال نلواراحود هلاح ود

 لا یدرقالهد كج روک شيا یدردا لر یتس هب رکسع "هوقول ابزنس وا

 رو هب ر < نوا نیتکلعوادن الف زس نوڪ ااا سا ند من دروکتقو

 ولارتسوامشفا وک هنرادعو رک: روطاربعا نی هسدا لاح هنر هرداتگرملوا

 هدن دعو یدیشعا دعو ییکجهر و ودرار هسردنا ضرعد هر هسفار و

 نوس روت ندلا ربت یه راع یتیدلوا شچا .دادنالف نوس روط
 .هنوط هرژوا قار سرم ۳ ناس وش كولاب رسوا هلا وا هریاکنا و

 وراقو كن رهن لوتسو نوساوط ېب هیلءالود تو ردنا ودرا ر هنلحاوس

 در وط سوا ن نوساوفروف یول اب رتسوا هل.اکسد ودرا ر جد هدانهج

 یرکسع نالا كب زوو رسنارف كبزوبحوا هدنراا-اس یزرهنو و

 روخارپ تحار یزپ ولادرتسوا ہک مرد نظ هدنروصوب مکجمهریدا عمک
 نکا رس | رب ز رولوا وا نوڪا م ه لږه :نوحا ا رس ےھو

 9 الماک ېن ایایسا یدنب نکسرولب ها طبضص م امو عئامالب

 یناک راش ریس وک وب رکاو مروا هدنآ مادقا قرص لر هتعاطا

 را زردناوح یراشوافم ولودره قحهلوا لتا هرغ رلتیت هسا لوا
 ردیللوا قافتا ییمصو یبفح هدزفبب هدلاحره برح كرکو ملص رک
 جد یدوس ردود ید ناشاوا دعو اکب ر دود مدعو ى هتشدا

 رذب ورح یتیدلوا شا مام حاضبا هلززوس وللوب ( مرظتنم اکوب

 كنا نیتکلع ییالوط ندهد دج تالکشع وبشا ردقنره فوج امور
 لالا بسص هد هسدا شلوا ف ا بوروک یتکجمدنا رخ ات بک

 لوو ملس یوزر فو ا رادتا هل اراطخا هحواتدش هدهنابو

 قتودزا دیش وراز ,دایهلاغ هرزوا قلوا رادم هن رثأت كتاراطخاوب و
 ردشغا دعو نادر

 تابنا ین كنسوزرا نالوا هدننح ملص یاس نویلبات ربارپ هلکنوب
 كنکل ام اب رتسوا نوعا نيكس نس هشالت كنولا رسو او نیم 7

 هفیلکنوب ید فوجابورو نایمرد صوصخ كابا دهعن نيم ات
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 و

 ناش بسک هدنغل روطاریعا كالیاو هدشروهج كالا كنهسنارف ب و
 هسا یرلفلوب هدفالخ فرط كناذ كوبییا نالوا شعا ترهشو

 یدرونک تبا هدا زكي هشیا
 لر هثلئدح هداعلا قوف عاتسالاب ییداو>وب نیا هدا اسا نویادات

 نوناکو تکرحذنفب هلساطعا همزال تاولعت هنم رالانج یهداینایسا نامه

 هدکدتنا تاصاوم هسراب یماشخا كننوک یبخچوا یمرکب كنیجرفا یا
 هل ءاعم رعآ كب هنارملاط ندنخددلوا مدار ولب شم متنو مت هکنوح
 شدا راس بودبا عفر ییدتسم كالهرکا رواب نانلوب هدنس ,دهع کردا

 یس هد دش تالماعم و كناو یدرواق یدصاق ید ی رلنانا ود هدنشاب

 یرلشلا لبخاد كت هسئارق ب ويهروط هدنفلاس ماعم ا هد رزوا

 یدر وددا تدوع هاح یکسا

 یتیم هشیدلوا دیمان ندنغلتسود كاثلود ازتسوا نویلبان هکنوح و

 هناراک طاتحا تاغ هدنسهلماعم هلبا كنم سئرپ یسجلنا اب رسوا
 ص ولخ هداب زك ساعات هسا هتسا رقس ه اس لود نوا رواط هناززنع و

 ردشبونوا یرلسرد یییدل آ ارتسوا هکر ون زوک )و كرهتسوک توفصو

 هدنروصاثلوه كب هرکوب طف رولي رو هسیا روسيا قلا سرد ندیکی
 نوت ردف و معف رب هدلووب ارز ا ترح ردقج هناوا تکرح

 یکیدلءا ذاا هاک کر ەم كنولهتلکنا مراکفا نوش هکرددهاش ا,وروا

 هدنس هنس شب زوب زکس كيب نکل یدیا یصصعو قورمص» هایناسا
 شراتروق یول هلکناندلا ولاب تسوا هدانا مکحهدنا زواج نب زاغوب هلق

 هنسهب رګ دودح تیاهنان كنابلاسا یراربلکنا ید هرکوب یک یی دلوا
 یامكنوب یدلبا روبحم هتدوءهلبا لاغشانب هدهرص مچ هیلاوق ردق

 هللا ص۰ هلال زت نسب رکشع "هوقاب ردفجلوا ولامب ك هب ودنک

 فسا رک هب هن راګر قجهلوا یصارفناو وګ بوس دوخاو تحرک هاته

 هدنروص كج هدا هلازاو عفر یعاهبشنوش نوعا لبقتسم تفورکا ردکج
 نامهالاو م رود هثنیق یمعلق هدنن هسا ردا لیزر نشه رخ هوو

 زدق هنښ هدار قماخار قفتعر چیه _هیولءهماکنا ارپ هلیا روه هب رام

 یدلیارعصلا ناب نام كرهبد ( ردکچ هلو دیک
 دف و امور یساےلیا هيس عور نويل هدنندوع هسراپ حورمشع هحور و



 1 یارفس ا شب وا لعتترم هدسراب وربند فو رب یدنفا بک کولا

 2 ایکن | وبشا ن رکنا روالوا توعد ۾ هرلتیعج یم“ را هدکل رب هلا راس

 لا كر ید او یکصتدقدلوا لصاو هسراب یربخ یس نام

 2 . هسفارف دف نمروك تاغتلا یور الصا ندنفرط ول سارق قرهناوا

 ۱ :a یدلوا زامارغوا هنس ک ندنرازودأم

  هتئالماعم نالوا ةلتاود اس واو هتناک رحو لاوحا كن ویلبات ملک
 هلا وا هسدارث 9 تور هلاسح هدا ز كب یس هب رقس تاک زاد اا

 یییدلوا شابا عطد اهدن دم هلا ول هر کنا هر ؟صادکد تا | ی یهب راک

 هلیاوا هزلکنا ځد ی هیلعنلود الاب هجورب بودبا دیدج نس همسر تارباخم
 راوطا راد هتموصخ هدنفح ولهسنارف یک كا قد وشت هب هطاصم |

 یدنلتدح هدا زكي نویلا ییالوط ندنسهلوت هدناک رحو

 بواک یرهراما ی هدا مایقهب رح كنولاب رسوا هدراهد مسوم نامهو

 تارخان ضد هحراکفا يد هدهساارق هدانئا لوارارب هلکت وک یدنروک_ .

 ۱ یدئوا هدهاش»

 2 ہدنتع یک بیضر بھ یسهعداو تاثیشت یی هک هراک ر مس نویلبات هکنوح

 ۱ ۱ ینرهشو ناش لس زر دوخا و ییماع و لالفتسا هظاحا كنةتسارف نعل

 هب ودنک ځد هيمو راکفا هددسنارف هلتهج وب نوئوروک هد

 ندرو عو صرح درع هسلا یس هب راګ ایئابسا ید قفاوعو دعاسم

 لاعفنارا ییالوط ندنوب یسیلاها هسنا رژ دارا تک نیک ات

 رلیدالشاب_هکع رتسوک

 فاع هتموکح هدنسلم تلع نانومص كنهسارف ردق هتفووب ی
 رو ذم ساحهرک وب نکا هدنرل هدار شا نوا نوا رلناسل وب هدر

 یتارک اذم كئمهمانوناق هارح هکاحم لوصا ناناوا هلاوح هنشدصت
 یدلوا غاب ردق هنب رهدار زویو ناسکد راب أر فلاح هدنساننا ۱

 ساود ها نارمااط روه شه نالوا لماح یراناونعو بدم قوحر و

 راهطا قرهلوا دونشخان ندنراوطاوب كنويلبات د هشوف یرطان
 قرهشب را بوشار هلتهجو نکیادض  هرکیدکی یسکیاو لاتقا:
 . رارغوا هراضفرب فو تو دوخا و رولوا فات هدهبرارب نویلبات هک د اش

 ربدلوا ردنا لاهسح ءرکاذلاپ هدرا یی رافج هپاب هن هسیا
 6 هر



 ولناشو ولرم در هلل ود كرهد ریدتا هلاوح دس راپ حس هطاصء هيس ور هلا 1

 ندا روهظ تقوا توو نکا زاک رد یدهعت روک هطاصم 3

 راټعاو افصا نرد یرراذنعا نالوا عقاو هل رفت یرلنیلوغس»

 :هرهرب ج هيلدا ود ندخ هلاحا ك ہلا صم هرزوآ ررع a و قرهلوا

 مد دفع یهطاصع هزیلکنا كن هینس تطاس هده ةلاطا یبه هنگیدم

 یهاوخ رخ یاضتعم یرابانج روطاربعا جد تسب رورضرذع نالوا
 دنب عغتو نوات كنویلبات كرهبد (ردلاحم كماعا لوبد هرزوا یرانوفصو
 یان شم راذوب تويعو كجەدر هراروب راذکتیصم هلکعا ےہ

 تیاکش نداشاب ىلع ییلد هبت قباسلایناک كرەر دش هارزوسوللوب
 راوطا وس كنس ول دوف رسدارف یوهدهبناب ید یدئفا فراخ بودا

 ردیشابا ناب یتتمذ تئارب كناشاب ىلع هلع ندنناکرحو

 كد شمریک تشابم عونرب هتنس ول هسنارف هلبا هیلعتلود ا رظن هلاحوش
 هام باید یساع وڏ نوت نون كن هلاسم هشر رس هدلاح ییددلوا

 ندنداععنا كس یاد اتم هزماکزا وشا هلیسلو | ندداوم رووا غو وزرا

 دلا باب هنب ر اذکبف صم سطلارف هدنفایس کام نا ییالوط

 یرب-فس سراب هرزوا قعاللوق ناسا هداو و و شارو رب رقت هعطقر
 ردشل ردنوک بوتکم لصفم هعطقر ندتساب ر ماقم هبیدنفا بح

 ۱ یلک رادم هنحاضدا ك هداموب یسهعااطم كب وتکمو 3 رفت نانوارکذ

 روئلوا داربا هر رر (۷) و( 1 هدلرذ یروصررب ندنعح هل وا

 هئداعترد هلبااشعتس| ندش رومآم یدنفابح هرزوا ییبدناوا ناب هدالاب
 ید هجا باب یساهنا بودا اع دنسا تصخر هرز وا كا تدوع

 كنول هسئارف ییالوط ندنس هطاصم ولهملکنا هددسا شخاوا لوف
 تدوع ید كندنفا بع هت رزوا كنوب ندنهدلوا مولعم یراربغا

 چد هلئنروصوب نه هنفح هلوا لیاد هبدور عوار یو وددا

 هلیا لمحو رسماهد رد یآ يکيارب نوجما قمالوا شارو هرس

 ردشلزاب هودنک توک کا 4, روک بسانم یا فقوتو کتب هدشراب
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 ۱ : 38 و Ba هتماقا هات

 1 ۳ سر و رارف 9 هر ر هلا ص ا كس دنفا E8 و ا هحور

 || راهشنسا یک یرک ی را ذنکنیلصم زسنارف یفیدلوا نو نا

 ۱ رز وس قوجرب بولک هباع باب قرهلوا تدحو بضف شنآرپ كدا
 | عج ەد وروتب یم هدام ناسا كنب روطاربعا نسسدارف هد هرص یکیدلب وس
 هذاا جەر 9 ماتطدو هظدار هر زوا ی واطم هناب , وروا للعو لود

 یاج یسلبا مظنتو عطف ی س هطاصع هماکنا دوګ دوخ كن هیلمتاود

 یدیشعا تدوع عن كره د ردن

 روصتم كتلود دعوا e HE اساسا یرا | بصف هسذارف

 كتاود هکولاح بويدا ثعا دیدهن ییییاع باب هلبا یتا ارجا نالوا
 لب وب نجا یکج هل هاب کالبد هلتهج ینییدناوب لوغشم هلبا هلئسمو

 یدنا شع الک ۱ غد دلوا ترابع ندنسدراپ قاداو

 ینیدلوا لوغشم هدا ز كب هل: راستا ائامسا هك "اواوب نویلیات عفاولاقو

 یدبا راک رد یکجهیعهدیآ قایدنق راص هقرط دعا هل مح

 ندنفرط یدنک طعف بولوا شلا هزوک *یبشره هدا و هسا هیلناود

 ۰ یدلا هدکعا هلماعم .هناکزات نوا قمالوا شار و هتشررمسر

 جج هیلوا یسهداو كنعا هدب یع قترا هدق دئاوا نالعا هام رها

 لندء ییروطو لب و ییناسل دود یرا ذکتلصم هسنار كدا قص

 ی“ ےل اصم هزیلکنا كن هیاعتلود ( هاو الا یدل هلا لیکو سار ردنا

 هب هیئس تئطاس هدا وب تولوا دتګ تب روب ینا عظنتو دقع
 هدام ول مد زا هل ود هرزوا مقادص یا ضط تعم غددلوا كجد

 یتکچمدبآ هل امم هن هدنفح هیلهناود بولوا یر وفنم تباق كع روطارعا

 ردەنره ندنعدداوا س مکا ما "لا لا صم هرلعلود نکل ی

 ) مردیا نطرعا تفارف ندنءغاتسود ك هیاعتلود هدهساوا رب به

 نالوا لومأ ندنروط ارعا هساارف ) جد یدنفا قراع هدک دد

 ہهدیود الك | نش داوا رّوبع هدنروص هل كندیاهلود ردنودص و صولخربا

 طس و صرع یرلباثح زوطاریعا ررلبسم یک>هدا یازنعاو لوق هاا

aan 

 € هلبا و



(N % 
 ههدساسا هلاکم هلا یدنواد,حو جور 1۷9 یص> یه 77 ۳

 هعداعم کیدلیا ضرع هن . روطاربعا هیسور ام دةم كنەئر اب اتو |

 شاع اپ هنس دص> یاهسدارف كنهروع هلی را را هطا یک دقآ هدننروص

 اضتقالایدلو یتسمالروک كنیرکسع هسنا رف هراروب هلناس ینددلوا

 رابحا هر ها صد یرړاوقس وم هلا رويه ۰: د هر ءيا لکنا

 یدیشعا نارمرد ید ین را دعو یسلبا

 هدک دتا تدوع هنداسرد توک یجرکس كن های یدنفادیحو

 تعلخ ه ودنک دین اع اف روضح> انالعا .ینغددلوا لویفم كاتمدخ

 همش ندقداروس ةیحوت یئاما مفد هنسهدهعو یدلردیک روس

 | :شورغ زوشب كب هسادنع وز ویشب كوا ی
 دن

 یدارو مهسررب ولضداف

 نی ب ولوا ر تقو قوچ یانفتما نانلوب یناهچرت هلاکم تقواوا

 ناو نیک هدا دلا قود كن دنا دلیحو هدق دلحآ یخ هل اکم وب

 یدا رلبا او حدم هدا ز كبو زلیوس قت راهم ن وا هدم تام ول ددو

 ید ناسحاو مارکا نااش یدنفا دیحو هدصوصخ و عقاولاقو

 هلاحر قشب رافكب لاعبا هش رزوا یسهشهدم هعقو اشاپ رادار ز

 هدلاح ینبدلوا راتفرک هددرو تربح هدیک زان عاصم وللتء وب و راحود
 راد, هل اراک تم ةر كا دئفا دمح و درک یلوصح ك هخاصهوب

 هبیدازوا نوزوا یشا بویمهدا تراسجاکوب هکلامحا هسلوا یسهقشب
 هدناتسها تفویبخ یدنفادیح و هکلبو یدرروشود هب هراّگو مالعتسا

 ندن راحا تالءاعمو شعادلا هن راهسسد كرارسنارف ره روس

 هنس وکننک كد راذکتتصم نسنارف هرک وب دوا لوا یا یا
 ید راو یامحا كعا تصرف هنافا قرهصآ یالوف
 یماش یظفاح راع ول هدااح یا داوا تافاکم رهظد هله> و ون یدنقادیح و

 جد كنآ هلکلروک یراوطا ضعب یینانم هترازو ناش كناشاب بغار

 هک سان <
 سس



 هم ۳ ات موارگ یکج هیمهدیا یش ر ولدساارف ردو

 درد ندیمدمسا های ًالم* ی یرغ ندعظ فەر

 یهشآ ینو رارو یضارلاب در هیس رج هدام

 و نکیا هدکلرسوک ییروص یذیذتو ددر ۾ دام باب لصاطا

 هما تموادع هن هثح ام هناراکنر اهمو تکرح هتازاب رسو هناروسح

 یس رغوط هروک هتقواوا بوروت یشیا هدهلاکم سلع یجچوا نوا
 یعرکب زویکیا كبوبشا قرهلوا قفوم هنهظ هلاصمرپ دعاسم ه هیلنلود
 هرزوآ یکنرف باضحو یجزوفطنوا كنس هدعقلایذ یسهرعه هنس جوا
 یجب ڭا نوک یس هنس زوفط زو ر س كب كن وسع جم رات

 رس هطاصم لرد ا روم هقیفد شنوا یا تعاس ینوک عج

 ردشعل وا هلدابم

 جڏ رز ةمانق دص روئلوا دارا هلبعر ( ۰ ) هدلیذ همان دحاصم نروص

 ردن ولید هلداسم هد داعسرد هرکص یآ قلا س

 هفرطرب كايلاع بان هن رزوا یلالتخا كلوپناتسا یراذکتیلصم هسنارف
 هژهحو و یفلدلوا راحود هشاسنعا لاحرب كح هرم هرب و هیوطد ناولعت

 ۰ عل داو هلا كن د:فا دیحو نوت نوت نصمم یس ا صم هزملک ها

 تراث ندنس هل اصم "ملکتا هبیدشفا دیحو یک یییدالکا بوروک
 ییوتکهر نیسم یدیماو مب و دیعو دعو عاونا نوجا یما تاشحا

 هرکصاد هذا( صم داععتا بولاق تحاح هش ر رګ هما. اوج هدة سدا شک

 كن رابوط كالاش نالئآ ندنسهعلف قانع هلباقلاب و ندشتفرف "ماكنا
 باوصاب باوج جد هروتکموب یرادص نالوا شم ترسم هیدماع

 داوا
 هسا هاد وعد هل هناکرافس و دورو هتداعسرد یسحیا راکت لعد

 شلردنوک ههرودلوا هلا راذکتصم ند هیلعتل ود قرط ام دم بو الشاب
 هدنرهنایم نیتلود ند دنلوب ممم هداروا الاح یخدیدنفا قدص نالوا
 ندوک وو ېدلبا ددج ةعفد یتسودو تافاصء نالوا راوتسا عدفزا
 هداحنا یرلفدلوا ش٤ا بدنرت كناتتسوا هلباوآ هرملکنا هجا وروآ اراتعا

 یدلوا شعلا لوخد ید هیلعنا ود
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 < مال وب
 | لر هد روس هدنانسهآ هدب لم ی دم هد وراو هن دز ن نویلبات با هصو مغ ۱

 هبا ی ر لود قغادلا مدآ هلمحودو شءادلا قوجك» لا

 زمسنارذف قر هئاص هرلنآ هن یغادلا ندرا زما رف ندنغب داوا شم رکوا

 رادشالا یدل هنه انکتسا كتحمص ول هلکنا هلهجواوا یسولسن وق

 هدهراوب و مارو تقو زارب هداروباب رواب یاس هناطب رود سواسنوق )
 اب وک والوب ( مل هر ویدا مااحد يرن اصن كنراهیاط یراهعاق زاغو

 ی ہیک ردق نکیا هدقعووآ بود ادلا هلرازوس هدنیم ره تروص

 کددزافوب بویلوا ینامز قءازوا یشیا قلا ییربخ واتشهد ك:سهثداح |
 ترش اب هبهلکم ندا تبارس داسف "هرارش يجد هنجما رک اس

 الافح ییوک هفرع قرهنلوا نود یص>مم رلکسا نامه هرزوا قوا

 دع هرکصت دک دتا تاو الم راھ م قرهلوا هعفد یر هدروک ذم

 هب دلاکم هدق دنا وا عاج رارکت یتوک یهثربا رازاب یشچ وا لرطذ

 رقن دنح نالوا دوجوم هدننیعم یصخیم "ریلکنا هرژواقمالوا مرح هک

 یتامجرت هیلعلود زکلاب بوئاوا هداصا هنباهنیفس یتناکس هلبا رالایف وا

 هب لاک هل داملادمد راوماتص>ر قرەلاق یارب ییاجو ریلکنا هژ:ایکاثعتسا

 ردشتاوا عورش
 هداتناوب نواوادتع هثحام ینالوط ندنالخس» ندآروهظ هدداو اب ۰

 ناکرا ینرهلوا تسواتلآ. لوبناتسا هن رزوا ییسهداح اشاب رادلع هسا

 نالوا دراو هب یدنفا دیحو ندیلاع باب هلغلوا نربح راحود تلود

 یدبا هدکل ریس وک یتروص تذبذتو ددر هد هدانا وج

 وللف هعکران ینب داوا شاآ هلق هدنلصع ماتخ یدنفا دیحو تح

 هددماناوج ندا دورو ندهیلعلود هدقلارا ) هکر بد هدشسهژاسر عطف ر

 هجن كنابوروا هرزوا دشاس لوصا نوا كءام ردنجوک یول هسارف
 شما ریرح ییرااصو كيا لامهاو لاهما ملص اقر هنلاو-ا
 هدننص هدامو ولهسن ارف هدنناذ دح اما رداد روما بئارغ یرلل وا

 یک دلیوس ی هسا ردبا تموصخو برح نالعا هب هیلعال ود

 یسل وا بذب ذم كانطاس ی الکو یارا نوعا قغآ لو ندن رزوا

 یکج هبلروک شبا هلا لداو تیا هيام عم تولوا ندتلصم یاضتعم

 یلک ررمع كجەلک هعوقو الجاع هدک كلبا تدوع هیراحت هلیاواهرلکناو
 | ما ارس دوس

 تو روح

 زهد

 س



 رو و
 هلل اصم هلباول هیعور دهد ی لج نک روالوا راظتا هر اغاوار >ا

 هج ریدقت وب یداغ ار ار هدلادم هلا طس و عور طقف ه,لعلود تودا

 1 هرظاخ یراہق او هدف>آ لود ی: اءتلو د ید ایل و آ رض واهزملکنا

 ۱ یبور هح هرلعتلود یر Ik راکناو وات كنولبا واد ( ی راک

 € ی و لدا مدل رازک ےل صم ٿنڪ دا هان مدرس هحرد رے ییراصوص>
 1 رخو e هدو دیلعت اود یروطارا دساا رد ردرلیش شه راثو )

 | رد مدت ےل صم هتک زا رع ء۶ ید“ دا روصد هدارحا یار قاهاوخ

 ( متسا ینباوج یطق یدک جدا هلا صم دعع هلاولءزلکنا هيلن ود
 هرتاکنا اکاد یدعبا جرم 41 هیلعت)و د هللا ث ۰ اوس ۱( ندفرط ور هلیسکد

 راثخا ردو هب ید كن هاعتلود روحا یس هژاغشاو لاععا یوا

 "هرادا هراز وس والو ) صف نوحرطاخ واهداف به جم

 و ردد جد نوک لوا هله قرهنلوا ساح

 بور وت یتسهلاکم هرلکنا یدنفا درحو نیا هد هثح ابموب رلنآ هک و بلاح

 یدیسلوا سسله ال( صم دمع یساد رد

 رظنم هدزاغود جراخ هدودراو هنس ههاذ قائح یدثفا دیحو هک هلن وش

 ینیداوا بک از هراخاب هلبا (ریوتس راودا ترور ) یصخ یمرياکنا نانلوب
 یر هايس راس هليا لوخ د هناي" رک مقاو هدزانوب لخاد هلبا نیتفرف

 هداژ مداخ عقاو هددوادیم نعاس مرا هروک د ء نالو قلا هدزاغوب حراخ

 ی رک, كغ ر ناضهر كر هل, رو رارق هرزوا قلوأ هلاکملح یکانفح

 شارونک هروک ذم نایآ هلبانشفرف یصخ رم رلکدا ییوک هج یا

 اشاب بیغار نالوا یرکسع سد زاعوا وه هل کو یدنفا درج و كرکو

 باده صار اد هنایورمنهو تالو کام ہد تص رطاخ راسةتسا ندنرافرط

ءاذاخا دااکم لع ندلودداوا ب سا ارخ گلد ۱ كلف روك ذمو شلردنوک"
 كاد

 هنن رمل ون هطوا رب هدزوا كاروک توواهد ز زار هلآ هلسوود هدمش و

aRیدا انا گشت  

 ید ه هیهاتوک هماقالا لجال هدندورو هتداعسرد امدقم كنس اعود اا

 هنن رف رلکنا هلدادورو هزاغوب هرکول یا رب اجر" رملکنا نالواشادا

 ۵ مش یسوا سوق سسدارف 5 یهدنس یاو قاذح قعیالشا هکیلک نوک

 تصخر امدقعم یدنفا دیحو هکن وح هدک دشا زاما هلافو ليف كر هل

 ها دصو ےہ #۷

 سس
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 یلدا رضاع كرا داع هسلا ندکما لوبف متر بوت یراق وا لذ هیو و یدلوا ردبا تیاکشو ثحم ندنخا راکتنایخ كنویلپات سکره |

 كد هيوا وع نو نوتب هدیونلحالس مجمع ینعب قع اللوق یعالس
 ههلاصم دقع هلباوا هزناکنا نامهو یدلریدلا ءزوک یتروص قعارغوا
 یدلریو رارف ایعطق

 دل اصم دقع هلباوا هزلکنا هیلدلود رک ا یر اذکتیلنصم نسنارف طقف
 هدکعا دندهنو عنعود رواوا شعا برح نالعا هوا هسارف هسیاردبا
 قد رو ام تقیقح كن دنفا دبحو ردو یلص م ماتخ ندنغي دلوا

 رلکنا كن دنفادحو هسا ول هسنارف بولت وط مونکم ندرازمسارف ۱

 دمع ولهسئارف هلباولهتلکنا كردناههبش ندننالماعهو تاقالم هلص رم

 نسم اعا هلل اصم دقع هلیاول هتلکنا كن هیلعتاود هدا هاصم

 یدلبا مایق دنسهیلاطم یعسر دنس هعطقرب هدلاموب هلیا فیکت |

 سیر یراذکتفصم زسنارف یاوک یخترکس نوا كن ہدعقلا ید یتح
 یراتلود هیسورو رسنارف ) هدنس هلاکم نالوامقاو هلبایدنفافراع لیکو
 هنس و ندنراد)وا شابا ترمهابم هتسهرک ادد اف هلءاول مربلکنا

 ییدلبا راتخا ردقهبیدع الاو رولکءزال یهلوارظتن یخد كن هيل ەتلود

 مر دنا راطخا ارومام ندنفرط مئاود یتسارو رواوا ابه به رلتغاک
 یشدلوایرارف هنوک رب ًاتلعوُأ وا هنس ها صم ول هرلکنا كن هیلعتاو دو

 كعدراو یدآرب یخ كل هيل عتود هسدا زرو مرتسلا ر رعت هعطقرب نوه

 | باوج هلا وسوپ یدنفاقراص هلیسعد ( مردیک هل اروح ندنغجهلوا
 هح وص نوا هلاصم هبهزلکنا ندنروفرا امدقم ) . هدرب كحهربو

۱ 

 رکیدتسا هد افا یدزمس هرکص لدا ششیا ندجراخ ییکیدل ردنوک ربروق
 ار !ذکتلصم هدک دتا تاح اضدا ود (ردلصفو هدنروص هناما

 هل اول هنلکنا تقول یراتلود هیسورو هسارف ردقوب ماهولعم هننالیصفن)

 هن رزوا یسعد (رولوا لخاد ځد هیلعتلود هساارردا ےل( ےہ دوو

 یس ه راح هیسور نوج رطاخ كنول هسارفاما لزوک وب ) یدنفافراع ||
 واهیسور ۰ یدذشوا رامشخا یساصعحال نارضم كنولءرملکنا یدتاروهط

 بولوا یرادعو هجو كنول هسفارف یدلآ ابصغ یرلکلعو هعلف هجنوپ |
regresس سم هتحح  

1 



 ِ روق دمه هدلاح قتدلوا را و دتسرد .ندیلاع باب یدنفا
 و ماود e چر ؟ ۳ بو- ا

 8 5 كنا دو e صح رم _ِ تزرع نولامش رد ۶ لک

 تسلا هنوط هدلاوش رخاوا قرهلب روم نیبعلو بصن ییاجرت هلاکم

 یداروپ نی هتلاکو تاک تار ید ی داوا فرام رابدنلوا مادر

 لیت یصرصخ یيکلئو طبض كنادشو قالفا ولهسور رخوهو مدقم

 هد هموروس ذس هاصم هیسور ځد هیلعناود هدلاح یییدلوا هدخعا

 | هتروفرا ندسراب نویلبا هلیسمک هدیا تیاکش قح ییالوط ندتساگار

 . || د قرط یکیا هدانا یکیدنرکس هبایناپسا بواک ندارواو یکیدنیک
 | سر هب هلعتلود بویلاق یکجهد تراهن یدیا هدتعوآ هلاروصررب

 هدشلباقم هد وديا كر" هب ول هیسور یراب سکج هيم هذبا هظفاخم نشکلم
 یطابظناو ماظتنا كزکنالابا ٌهیش هليدعع هطاصرپ لغاصو یئاد
 اوکو هناکزان تباغ وللوب ( نک هشا راکفا فرص هنص وصخ

 .هتعصن هرژوا قلوا خراف هپ واهبسور ینیتکلم هلا رزوس هن اهاوخ ربخ
 قاوء هب ولط+ هل. اوا هیسو ر اک یتیدنلوا لود طرش و و یدالشاب

 ید یتادلقتساو الام تیماع كن هیلعتاود هلا مظنت همان دطاصهرب

 یدلبا ناس یتکچمدیا دهعت

 تکرح هناراک ادف هجلم نوعا هظفاح قاودو ند اشاب رادابع هک ویلاس
 نودنا توعد هداناو قافنا زکر مر ییهیهالسا تام هرزوا قوا

 یافو كنا نکا شود هرادیما كو یخد هیمالسا تلم ندزوب وب
 ةنسأوا هدنک الف كنا هسالوا هطاصء دفع هلال رر قوح رب هدبقع

 ص وصلا ىلع بولوا نوءلعو روشنم هدندنع كسک ره رلتاوا ببس

 دن زونه یک دوج ناطلسو یخجهیلاق یراشعا مش كنولفاجوا

 كعا لوف یدطاصءر هلل و هروک ههاشدا روسحو رملدرپ شمیچ

 یدا راک رد یخح لوا لکشء ر دمت

 ا ا ا نا دوم .ناطاس ییلکتو كنویلات هیلع هات

 بوترآ تموصخ هدنفح رازسنارفو یدک نارک تباغ هب واقابواو هیالکو

 4 سک ره *%
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 ر د شرب و تار 1

 9 هادو د E یتدداوا نهج ن دطتوت واهسدارف هک نوح

 متر ربع نم هت الاکم كجدبا نارج هدنرانب یرلصخیم اود هیسور
 هدنس ه,عاد كما اضرا E كنتكلم ۵ ۵م هناود جی ردتلاو لد دم

 یتنبدلوا شہلکج ندطسوت تولهسنارف اسر یناساش ندنفب دنلوډ
 روم a هلاکم لع . نک هسدا زیسداو طسوتم هد رار هاک ۶۱ ناب

 ید: وا بع ی راز و صدام هر 9 و ؛ والود زر رد

 لر ھر ہک اک كمر دتا بر " یکحو كدر و ي هرلن و یر

 ب اب یییدلوا هدنحراخ كتر 1 یسادود قداس هجو ۳7 نامه

 ر دابص رینگ یزو

 هلا دو دح حطو ندهنوط درا هدک د ڈر وک هنا ی امور هود

 شک هتسودنک هدوا هسداود بو دیا ناب نغج هوا وارخ ها اضم

 قانء نوش نوح دکلمه گكزاشاب راداعو ی الخ لزایلعت نالوا

 ردشمزدشک هلی باوجر داود وا جد یتا ید:فا ع ندنهبدژوا

 تیل نکا گاهآ مه هد زَوسو زاس هلبا هیاءلود نویابات لصاما

 یاذع لکوک هب دیلع:لود هلا سا دد روط واردر نوک ره ق روا

 ك ورم هرک ص ندرس هد اي تروذرا ورشاو یدلوا ا ندکمر و

 (یرخا دارو نطااف داز ) قفورپ بولکج ید ندطو ینبدلوا

 كن وشراق هب هسو ر قر هوا هد :حراخ كورم نوناق یی هیلعداود

 ۹1 دقار اھو

 هب ھا کم هد دود E ادر هلا وا يعور ه,)عزاود هب زژوا كزوب

 دفع هلا ولهزلکنا ترآ هدلاح ینبدلوا هرزوا تعا نییعن رلصخ رم
 شوروهدعتوط مونکم ندوله-ذارف تيلو طف ںور دتارارق ی ہا صم

 یدیا هدقعازوا یشبا هرزوا یدارف تقو + ی نک٤ ارطد هلاوحا

 ندعا ترشایم هدلاکم هل صخر رلکنا زوله یدنفا درحو هکو لاج

 دیحو یرهلوا تسوا تلآ لوب اتسا هلیاروهظ یندعقو اشاب ¡ رادلع

۳ 



 یوم ی هلود هاو راح ىلجوص ییحاصوا مس ر ح

 ۱ ردندن : ار نایاش دکل هدانز اهد 0

 | ین اوا ا وابد هکاب ردیلعاع | بجا ۳ هرلنوب نکل ی

 ردیلملیب یشدلوا یسهیعاد قلب رغوطو

 ۱ ۴۳ رو ۱3 یا انا هان ٠ یخ ىدا بع هنب رزوا رد ۶ وب

 1 تاون ندنعدآوا ث.ع هل داحصو تب وشراق هرفزممقح u و

 ءان هنعب هلو هراح ۵تا ند ۳ تا پود ) لک واا مو هلل اح )

 ۱ كن رللوف ) هدنارب رګ یکیدلبا نا هب ىلا تاب ہرا صو ھو

 یهدلوناتسا گی هسنارف تواوا اع جد خاص مم لکد ےکلیچلیا

 هدارو هل, ایس هاب یجاشنو یا و: یا عایا لوس لبا ةه هئن راز صد

 ینامجر ییا وند ( رداکد قال هب هږاهنلود وو ناش مءاما

 تصحر نوعا یە تدوع هل داسسرد هد وار هل ها را ذکت ص م

 ردشلتا اعدتسا

 هلبا واهیسور هک یدیشا نو وار هلر وب هلیثیع ید هتتاود ناربا نویلبات

 ۷ هند واهیسورو ز رابا 0 ید ی زم 0 دا هلاصء دفع

 هدااح ید داوا شارپ ه د> راځ و لیس ها صء تسلیتو

 | ناخرکسع یسعلیا ناربا ندنخادلوا هدقعوآ یودادلا هلبالعلو تبل هخ
 هلن ىدا بیګ ءرمص هرا لر دیا تاقوا را رها هدسراب هدوهب هدانناون

 یدا هدکعا لایه

 هدافح رزسنارف كنهاخ هیقرش یالاع ییالوط ندرادس والثوب هتسدا

 یرراذعاو ذوفن هدایسآاموعل زرماکناو هدقلوا باسنع یراداتعاو تینا

 یدیا هدفلوب یر

 توعد یی یدنفا ب رار 1 ۶ ی ایهاش هرکص ندر هلاکم روک ذم هدالاب

 هدا داء نال وا عقاو هل یروط ارعا دسور هدنروفرا)ددقدراو هتناب هلکعا

 هدنرلش رم هیلمناود نکرا رلشعا قافلا هد هدامره هل زر وطارعا

 مرد نایب یرمبدلوا طسوتم اعاد دیفاعه ردشمام هلوا لصاح قفاوت
 هنسعد (زرب ر دنوک د مدآر رومأم هب هلاکم لګ هدرا هیلعالودو

 كکیدیدوب رد ها صم دعع هلرطسوت كنهسنارف م ا م ) ااوج

 هک رزوس
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 سیم هست ی

 ۳ يسوع هدف دنلوا هلعاعم و  ند:فرط ا 7 ۱
 اسا ندو رطوب 3 ااو و4 خور رولب هددا طس ول یار ۳۹ ۱

 ید و هریک هدانناول و رد شعبا معضل ی هاو ا و رخآ دوخا 1

 عبطلاب جد هيلعلودو E هل( م هکاب ات هرم داوا هرزوأ هلاکم ۱

 هلک هحرکاو رواو ۱ فرطرب 4 بلک هلا لوا نا لخاد هر ها صم

 یهبلءنلود ر فر : روطاربعا هد هسا لکشم یلصم هیلعدلود OT زا

 ( ردهرژوا لاو مو یرارف 9 كل اکمنالوا هدنرودرا .A سدا ردشعتا مارتا

 ق القا هلن دن وا راکت :ا مر ( ب ولا یربص ك دنفا تبع كيد

 هک زا و رد واس لوا لکشم فن صد هک قوت نع راک یک نادعب و

 دوخاب و ۳ یسهایعس هزاغ و كزول هاا هل درس تلع ندرکف رط

 نکل ۴ ل ےس رولیغارب ,دمبحآ هيلع تلو د واد سرود هوا هراخ

 ( مردبا نط ردفوب نههدامرب قجملوا عازن بجوم مزب هلیا وا ءلکنا |ا
 هرکصت دکدنا توکس تدمر قردلوا ب رطصم یتا ماش هلیسعد

 یدنفا بح لباقم هنسعد ی دیشعنا لوخد ردق هلوناتسا وللکنا )

 (ردرماح یراباوج هسرولک مزال لیص ةت ردمولعم ییدلک نوک ) ید
 ردشلرب و تاهت ههل سک اک

 یاس هتموص > نالوا عقاو هرس هایم وا هریلکنا هلءا هیلعلود عفاولا

 كنویلیات رکا بویلاق یشرب قجالوا عنام ههلاصم دقعو بوشالقا

 قمردنلوب نم راب رر اکو ۵ ةيلءءاود هدنرپ دقت یوصح هل.ا دع

 ردند داو« قج هنلوا بحت هداعلا قوف یسکساا

 ليم هس دقت و هلڪا كن هیلعالود ییالوط ند رلدس وام و € ولاح

 هحورر كنویلبا ودنا دک اتو ررقت قی هب هلاصم دقعو دبازت یشرو

 ۳ بس و ھت را زن ون ید یس واش شیعر یک هر هل اکم هل اوا ,ریاکنا حورشم

 شک هالا رص > یدعاوم هڪ وب كنتوا هکیدلاق یدزوسذاحا هستم

 یی هیلعتلودو ر ند:ةور دوو وددقح هالا هب هلاکمم,دسراب نرانوکو و

 ود شئلوا هزاع هما سوز و ندعانوا یتانماش نکیا شعادلا

 لک عات ٭ € زر ۱



 را ب ۳۰ ناریلاط هلیانویلبات هرزوا خورمشم لاونم
 : شم «روفرا هدکلر . هژرلنا ام دعم 7 راک دک هسراب

 3 دن روم ام 1 یدل ید. دا یک ندنک دعا تدوع ی ودس تاون

 | سای نيکاروڌ یسےلیا هيس ور یهدهاب و هن رزوا یسلواش ابا امین آ

 | صخ رم هب هل كاکاروق هلکلر و ربخ یودبا ش زلف نییعت ی ری

 ۱ ۱ || رولوا تمس كل . رخ أت ك هلاعم ید لدو نك د رولت یییدلوا بو وا

 1 ضرب ی یدورو هسراب كفو ام ور هد ةسدا شا سود هل نط

 ۱ یدیشلوا باس ىدا در نھ

 یرظان هیجراخ ا ا یدنفا بح هرکصندنتدوع كلولطاب هک وبلاح
 رارق ولرد ه راد هنسهطاصم هلعتللود هدروفرا نوشد روک ہللا ییایماش

 ی هیاعالود حاصم نہر وطاربعا ) ییاساش هدک دتا مالعتسا نکی دارو

 قالفا یردناسکلع روطارمعا نکیا مولعم ینددلوا .دکعا ماعلا هوجولاب

 كسضارا نینکلع وبشا وربندهنس جافرب ب ویتسدا كعا كرت یتادغب و

 هل قلواز ردم ےھ یسلاهاو دام یک هدنتروص لاّمشا یسهرادا

 - ةمالسا لها نالوا هدرخآ ند یدعش ندنرلفدلوا شابا تبغرو لیمهزب

 | ندقرط هنافع تاود هکیدلافررپ و لاخ رانش هللا نيب كن كرت
 نالوا ترادص رهع لعاح الاح بوتاوا فیلکت هطاصم دعع هط.ها والب

 هلا کسروزوب لاشرام دلف ندا ماراهدشاد نکیا هدم سور اشاب یطصم
 | یئروص كماعا لوبق یطسو لرع روطارمعا كرد یدیا هدکعا هرباخم

 | یهداینلا قردلوا لوغشم هلیسهدام اناسایحد زع روطاربعاو شلبا هئارا
 دیسور هلکعا قوس هن رزوا ایناسا یرمکا ك رکسع كب زوئرد

۱ 
e و n ح 

 باوجر (ړکح هنب روطاربع | هرس هر ندلحا یییدنلوب فرض هدنس و شرا

 عراف ندطسوت كرع روطارعا هن هد هسا شعا ت اشا یویمهر و

 ییبدئاوا لوبف ندنفرط نیلودیسهدام طسوت هکیدااق زدقوب یییدلوا

 وأ هیس ور ۵خ ود ردنا طسوت یارحا جد تلود نالوا طعوتم هد روص

 نکیسع ر دنوک هماننصخر هلا نما ربا مزه وئسلول نالوا یسعا

 نیەت ۵ رب هلا ل ییآ عودوا و یدعا لاسرا الریکت یتا يلع

 1 4 ۳ ندند رط وا دیس ور رداسم یکجدبعا صی> ۳ ید نسبا یکی دابا

 + طسوت
 بس

 سس یو سس سس



 ه اکحا كت ادعاعم ینیدلوا شاب دقع هلابلاغ نوین رکا هیفام 3
 یار هن ردو ید ولا رسوا هنسهرافیح زا هلتسم ون ول هد ودنا تعانق

 لدار اینامسا دنویابكنوبلپاارخو ٢ نکل  یدزمراقبح سسس یولوا

 هباب وروا نارادم> نوت هنارادغ *هلماعم یکیدلبا ارجا هدنفح لغوا

 ۱ یدلوا هوم تمعرب ||
 كن هلماعءوب یددنق> ینادناخ ودنک یروطارععا ا سوا صوصا|لع

 یدشود هنو یتح هتاوا ارج
 هثسل ربع سوما هنر ضع كنهساارف یراهعفو اینامسا هکو لاح

 یدروشود هنسوه هب راحیرولا تسوآو ۰ یدروتک لاح
 اياملا هجرك ۱ بولوا حصخ هررتسنارف رلنالا نوت حورشم لاوئمرب و

 راکفاوب كملخ هلبا هظحالم نهب رکسعهلناه وق كنويلبات یارادکح ||
 لات هت رفظم قفوا رب ول تسوا هدرهسدا هدکلک وشراق هت راک ماقتنا ||

 لر هیمهدنا تمواتم هوا رح كنديموع راکفا تارا دمکح اینالا یک یفودلوا ||

 ۰ یدرولیب العا كو ۳ راک>مدا مایف هذه لڪ رازسلارف كرلتالا نوش ۱

 ۰ یدردناتءاسح هدا ز كی ینسهب رکسع وف قردلوا دتګ یتراظن
 كيز ویحوا قحهللواقوسه رح عفوم ارد هدنروهط هب راک هلت وش

 یداراو یخدیبئرت طابتحا ردق كرب زویکیا هقشبندقداوا ایهم یرکسع

 ب ولوا یرادورط برح به راتائاوب هدنفا ظا كن روطارمءا انرتسواو

 بسک ندنفیدلوا لوغشم هلبا برح واهسنارف وربندهنس شب نوا)
 لب راب روس ماع رفن خاطر سطابضفاو سل هدانا بسا یدایافعض
 یدزروییدا میجشلو قی وشت هکنج یروطاربعا كرد ( رویمهقج هشاب
 رهظم هلنهحون دوا نکل ںویلوا هدراکفاو لراش قودیشرا گلاب

 یدروب هلوا ییوع یارهتسا
 هاکرادت ولردره الخاد تور و رارق هب رح لود ا رس وا یساشدرلدسول

 ؛دهرصییددالشاب هکلشبا هنهیلع ول هسنارف ید اجراخیک ی کیدا ثبشت
 ۰ یدردبا قد وشت هیدطاصم دمع هلا ول,ملکنا یهیلعتلود الاب هحورپ

 هئس هبهتاوب لاوحا كت هیاعالود ,لهاک
 حج

 كلاشرام مان لراش قودیشرا روهشمنانلوب ناف لا هدا كن رالازمجو



 ۱ e دالوا 7 NA REG و ناسا
 وادیسور هلتهج ىج هیمنلوا تعناع ندفرطرب هجاب وروا هنسارجا
 دیلتلود ي یسرب ول ابر تس وا هثسانا كالو طرط یادغب و قالفا

 یفج هیمهاب * یسرب ددل وب یتهار وا هلک ناو یکج هيم هدا نعناع ید

 كنويلپان هلیس الخ رواوا ر ذب هب وسل یس هله نینکلم ه راحالب هر لتهح

 یدیشارو رارق هنفق ونو ثکم هدسراب كفو امور ردو هنندوع ندایناسا

 0 نانوعم الا هجور بویهاکا قوچ هدسراپ هدنندوع ندنروفرا نویلپاو
 تاذلا و كردیک هیابناسا بقغرد هرکصف دک دبا داشک یسلحم تام

 د. ردامو هیلغهرالوینایساهدنفرظیآیکیا عفاولایف ردنا هدناموف هتسودرا

 طرض نەق اوم نکا كن اینایساو سالجا هات اینابسا قی ردارپ هلا لوخد
 9 هتعحر یرملکنا نالک هندادما ل وااو شا سالتخاو

 ۱ ىجا شمالوب مانخ زونه یساهلتسم اینایسا هدهسیا شابا

 ا سوا امدقمرک یدیشمرب و تجز ردقوا هئویلبات یراشیا اینایسا ویشاو
 . نو اكعا ناشب رپ ینی راودرا یطتمو لکم كنب راتلود دیسورو ایسورپ و
 ۱ یدبا هدننش> مه لبس اکوب راتجز یکیدکچ
 4 ههفادم نداکوک و ناج هدنروغا هظفاحم ی رحو نطو ارظن هلاحو

 نابع هد هیموع راظنا ییددلوا لکشم قمروط هنکوا كتلم ندا مایف

 ٠ || یدیا هدکغ | رایتعا معسهلاحا هنس هلتسم ایناپسا اب وروا لله نوت قرلوا

 ٠ ۱ ندنههدلواشع | ملاض رار قوجكم هدنف رط هنس شد نوا ةا ولاب رسوا

 || هعفد كوص كا هدلاس یتیدلوا هدکمزوک تصرفنوحا یدادرتسا كرانوب

 سلارف هدردس یی دج آ وشراو هنن رلتلود هيسورو ایسورپ كنويلبا قرەلوا

 بودیا فسأت ظع هنغیدرجاق ندلا یصرفوب هدبوروط فرطیب نکیا
 شالت راحود كرەروك قاةتاو داكا كني ردناسکلع هللا نویلبان ابق اعتم
 یدیڈاوا هسدناو
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 "لود هرلکنا اباوج هتعیلکن هلاصم نانلوا دارا هب ولهتلکنا الاب هحور |

 ج هلیجا هدلو و رارب هلغلواوزراو شهاوخ راهظا هبهطاصم ندنفرط

 یسلوا لخاد يخد كل رلویناسا صوصاا ىلعو كن رلقفتم هلان هب هلاکم
 در ایعطق ن دندرط نینعفتم نیتلود روک ذم طرشو یدئلف طرش

 یدئلوا ماود هب ثلاکم تدهرب هل حس یییدملوا

 یتیغج هیم هلوا لضخ کات یییدا وا راو نها ند دلاکم و واهرعلکنا يا

 هلا تاش وشن عاولا هنهلع كنوپلبات و رب دتفو رب هاکعا نطفو كرد ۱

 یباساا ف ۴ هلا عطد ییهلاکم هر ندر كردا .فوخ ود رواک قلقوغص

 ۲ یدلیا ماود ههزاصخ تاکرحو راوطا
 هن ها صم هش رزوا 1 لا فلا ف اک ناتا وا دارا هب ودنک قاود اسوا

 ناب 1 دشت قددصت عال ۱ و كوز ور زا ۳1 هلا یکج هيم ر وتک لالخ

 یدنسبا تاحاضنا راد ه هلاکم ندنا ناب رج هدنروفرا لوا ندزا راکفا

 یژنکا كنارادمکح نالوا اصم هلب راتلود هیسورو نسنارف هگنوجو
 ندنرلفرطیخدب راض بودنا تاق الم هلا روطارمعا یکیا ر هلک هتروفرا
 توعد هتروفرا یروطارعا ات رسوا  یداراشهردلوک صوصح روم ام

 كنا صولخ عسر يارجا ارهاظ طقف بوبتک تاذلاب هلنهج ینیدلوا

 روم امر دوا هرزوا قلوا انشا هب هغ تاو ندا ناب رج هدر وقرا هه و

 ارجا هنامرحو موتکم تاغ هعقاو تالاکم هددسدا شمردن و صوصحم

 بوترا یشالت كولا رسوا قم هنشدمهلوا فقاو هتشرب ندنعیدثلوا

 تروفرا ) هدلاس یکدنیارادتا هب هب رفس تاکرادت ه داب ز ندیکلوا

 ردکعا احا ن هیناعع تاود یس ەچ كنال اکم ندا ناب رج هدنناقالم

 یسهلئسم ابامسا هتشدلوا هدکعا لر هنوک ندنوک هسدا یئوفكنولهسنارف

 قد وشد هدخاصم هللا ولهزلکنا ییهیلعتلود هلرازوس والو ( ردیفاک لیاد

 یداوا ردا

 ب وا ههل ا صم هدنروصقفاوم هنهاوذلد كنويلبات وا هلک ال صاخلا

 كنتعفت» نیلود ارظن هنس هح ورشم تاکرحو لاوحا یخد كنولاد رتسوا

 یداشالکا یعح دیم 1 ناو یس هدأ
 ى +
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  Slsر هل االف تلا یاصفا كن ا :

 :هراقیج يح نر ضا هدصوصخو هل.تاوا ترابع ندنکلع و

 اود ییهیلعتلو د قرهداشوع تواشخوا 1 ولان رتسوا 7 2

  EYكعا روح 0 ۱

  eو یافت  Eنا  e؟یدکی هما 5

 یدا ی کد هدر کرم تعاطم

 هلن یا زر یتیداوا یدالوا ندنیذزوز هڪ رام كنوبلبانو

 نویلبا ندنفیدلوا روصتم یوزت هلبا سسنرپ رب رکید نوجا سڏ
  (lsهرکو ه.سلوا شهردسک هننزوک یاس رد ی د هر كن ردناس

 قلو نارلاط هدتروورا  eتاون راهطا هدا ز ك ك هدقدحا

 هدنفح نویلبات را و سنا كسوتلاو هدفسا سما

 رازسنارف بواوا سفودوتروا راولهیسور ندنشددلوا یءوص> آیسه 
 هذهةلاطا هلباهداماشناند هن هدمب و مش دقلارارب نکیا كياوناق لصالا
 ما هلدسح بهذم قالتخا ندنکودازمسرولب ییدداوا هل كنغوج

 و یردناکلع هدام عم یدا راکرد یالخشم صعب هدجا و دزا

 یدلبا دعو کج هدا يس هثلح یلئالکشسم ۱

 یردناسکلع هدنرکس نوا كس روا لوا ن رشا نعل هدنابعش رخاواو

 یاضتعهرب توهبح ندنروارا هرزوا كعا تدودهسراب نویلیات و هغر وسرد

 ی هام مورد داحالاب ندنور 5 تاود کیا هدهاعم

 یدتسآ تع : رع هسراب جد فوج امور ندنعداوا

 ندنفرط نیتمفتم نیلود نامه لوصولا یدل هسراب یوم "امور هلا نويلنا

 جد هتاود ا رسوا یدارافیج رارات ات ههریاکنا هد نع ینیلکت هلاصم

 یدلدا ی: E قلدصد کی لا 3 ۳ اسا كفزوز

 یرداربهر اب ی بل وعم نوياد 1 دات هدن نورد 9و

 قاود حوسا دلکع | رکسع قوس هب رزوا ادن التف جد 8 ه.سور

 فلت یادناموو ساب هیسور هدهب راع دو كالا بودا مای هب هعقآ دم

 یا ن رشا لالخ قرهلوا نولغم واج وسا هدنناهآ هددساا شلو ۱

 ردشعا الینسا یشالو ا االف یرکاسع هيس ور :o 2 روا
 « EE LTE N E O 3 1 5چ ۳۹

 هم هجور ¢



 مظنن هلهجولوا بولو تروصرب یسهتروا یسکیا ندنغیدلوا دیفم |
 یدئوا اضما هدنسکما نوا .كنيحمررفا لوا ن سم هماندهع ناثلوا

 قلوا تهعبو لدکن تاود یا ,دلصو نزح ( ییاک>ا هال ۳

 هداوب وب بوئلوا فیلکت هلاصم هیواءملکنا ندنفرط روطاربعا یکیاو |

 یطار هب هطاصم وا هساارف هخ دم وا قیدصت یر ههیسور . كلادغب و

 یسلاق هدند كراتکلع ناثلوب هدنفرصت ولهسنارف لباقم اکو و قالوا

 ید ول هیضور هد دخلوا لوبق یراطرش یسلغارب هفژوژ كنجات ایناساو ||
 ولهیسور هرکص ندنساضما كن هماندهعو و كماعا اضما همان هحاصم |

 یهیناعک تلود اب رج رکو لص رک بوشیریک هب هلاکم هل یلاع باب

 هساا رف ت اا ماعم ق>هلوعوقو هدل ول وب طعف و كما روبگهنگوت کلم

 هب واهملکنا ین واناځع هدب ور و لاخ هدانسود یهدنسهرا هبناقک تاود هلا
 هدنز هنابم یرلصخ رم تاودییا هوا هدامهرزو|كمامب | روح هجا رم
 ایلاتا رک و ندنسهدام نینکلم كرکو كلر و رارق هروک اکا «رک اذلاب

 تلود یکیا هسیاردیا مایق هب رح ولاب رسوا ییالوط ندنرا هلئسم ااپساو
 ر٣ هب رح هد ویلوا هحلاصم یدو كن همان ده ع وب هدرب و كعشلرب

 ندنراصوصخ كا تاقالم هن روطارءا یکیا هدنفرظ هثسرب هسیا رولوا

 ردنرابع |
 كنابدنالنفو شابا یسهدهاعم یتافتارب هدننس ر وطاریعا یکیا هلهجووب

 قاعاا هنکلام ولهسور هلا عزت ندهیلعلود لئنکلعو ندح وسا

 یرارظاو دص قده روطاربعا یا هدا شلرب و رارق هنصوص>

 ی دیا فلاح هرکیدکب

 قفاوم هنما رم هللا رابجا هم یب ول هزنلکنا یرظن محطع كوبا ار ز
 هدنا ول هلیسلوا نرانع ندکمروتک هلوصح هیموع هطاصهر هدنروص

 تاثیهت هللا دیدهن ی ولاب رسوا هززوا كعا عهد یاالکشم هوک ره

 كننکلع هلا عانفا ۸ ردتلاب یی هیلعلودو ثهروک زاو نده رح

 یدبا هدئلما كعا اضرا
 ےس سس سس سس



 دن

 رزوا قلوا ظ کو E یشر عشا اق 1۷

 ا مست هنب رلسدرپ ايما اب اب رف تلاع تد دلوا الو ۲هن سا ا رف

 1 هدورابابواوا ت لص م قفاوم یا افتکا هلعجردفوب كافر سالا

 ۲۱ 3 او روئاوا ثرشد د ید هر دیس ت  ار >ا هک رش هروک هن هنامز رعاه

 1 ا ( ردراو یراقو قواهد هنسا رحا راستا هوس ندنراقدلوارعک روطارعا

 ۳ یدد
 : | ٠ قالفا ناک واهيسور طوف یدتا تةفاوم اکو جد یردلاس ؟لع

 . همانقاقتا هعطقر یقدصم نساضر كلوا دساارف راد هنط,ض كنادغب و

 یدلبا فیلکت یتسلاضما
 1 مزون ا یرظذ محط» قعا بودنا ثعفاوم کو ید نویلد ادا

 1 ناكا هلیسو ییهمانفافلا قج هنلوا یظنت هلبسلوا ترابع دنا شدا 1 ۱
 1  هبولهتاکنا قاالاب ندنفرط تاود ىکا نەی ییسهلوا ثبشت اکو هلیا
 1 _ یسهماندهع اغنا هعطقرپ هدآ وب ۱ و كردا نایمرد یف بیلی 6: هطاصع

 ا هل یاهاش ىرطا ةيجراخ هننارف تیقیک هرژوا قلا هلق
 یدلد ا هلاو> هفوجم امور یرظان
 ناهکات نکراردنا هرکاذم یروک ذم هماندهع یرط دا هجراځ یکباون

 یداک هروهظ هلئسم لکشمر هدنرادب

  گرهدامنالوا اد هنطبض ینادفب و قالفا كنهیسور ول هسنارف هک هلب وش
 یدروکاتغهاوماکوب هسا واهیسور توییسا ییسوط موتکم كف دمرب

 ندکمروشود هنغاجوق كواهملکنا هدب ودوک روا یب هیلهتلود نویلبان ار ز
 ناثاوب هدنادیم هدفدلحا یسومق هلاکم هلا ولرماکنا رارب هلا زارتحا

 (ساسا هدب ویلوا شلدنا هوالع هلئسم رغارب رکید هنرزوا كنالطشم
 قلیلناط ی هیلهنلود رکو یب واهزنلکنا كرک هرکصندقدلوا لصاح یقامنا
 یدرنتسا كعا اضرا هننکرت كنادغب و قالفا هللا

 كردر و رارقرب هدهعطفتروصدنسدا نیتکلع لواب لوا هسبا ول هیسور

 3 ۱ یدا هدنصوصح لما
 ا ا سس

 و كلوب $



E 0در ب یبا هساارف هللا یرظان جر هیسور هدشرویسزنب  
 لب ۳ یک الو اتسا ن دلال اكە نالو: توقو راد هس دیساقم كنیلعتود ||

 سا رغوا هللا تالاکمو تار ؟اذم هداوب و قاراو یت یم هوا یضار ۲

 رارقهناغالم هدنروفرا نویلبان ندنشردلشالکا نج هوا كند لاغتشا هثیع |
g9یدرد اکا درګ هژیع عن هرخآ توو لز هعساعم سا ثوو یکهدرب  

 پاچا نر

 هدرر راس كرکو هداینابسا كرک كنهسنارفو قلوا رادباب هدنفافنا هسنارف
 قالوا | هلرط 2 ك كاا قیدصت یرلشدا ییددلوا تجمداو شا ارحا

 یدمشهز و یا فیلکت ه یردناسکلع یتکلعو طرص كنا ده و

 زاغا دمالک یردناسکلع ادا :اقاللا یدل هدنروفرا الاب ذحورب رک ||
 یتانسع كجەدىا دلو ندنوب و ییفافنا موز كلەسدارف هلا هیس ور ردا 1

 هرزوآ كعا نو تلم سور طو تویلوا یدسح ه هساارذ كنديسورو ۰

 كار و قاوشراقرب هتعاسج ینیداوا شخلوب هدکشاو شبا بسک كن هسفارف
 عج هقاب هل رطذ ی رمد ودننک دن رلزعد ةسنارفو یکجهلک مزال

 قددصت ینا هدنصوصخ یتافئا ید نویلمات «دک دنا نایب لیصترب

 .ارظنهلاح باجا) هکیدلبارادنا هب هدام ج مشت هلهجووب قجتا بودا

CEند ءادأو اوا هک اھد یس.و الع نال ددعسد هئال دن نالو:  

 ہھاک ea  یسهعساعم كن هناعع تاود ردیلمل واتعانف هل روآ وا تال دم

 قحوهیمهلوا لباق کرت هب هیسور ندنفر ط هسدارف دزاغو یکیا هلا لویاتسا

 لا الاویرتود اامساو ایرتسواو هرتلکنا هلس هساوا یحار اکو هسنارفو

 بوشار ناک و نالوا س شع القابا نوحا ییآایح یا هلا یمهجراب رب

 هرادیم تك هلسمرعار هلن وب کارو یاس هش ارضوا ردق هن رلسف كلوص

 هدایناسا هک صوصخا ىلع ردیلعزوک بسانم تقو نوا یتلتوف

 هح هیس ور هدنطبص كنابدن الف والم نالک شم ک دعا یدال هشلا رَ

 هرسور نانلو هدنلحاوس هنوط ردشلنا ند رات ومص داناو د

 یراق دن الفابا رهام راک ہد هسا یناک هغمشارغوا هلل راودرا ولناغ یسودرا

 ید هسلارف رولوا روبګ هکعر و هفرطوا نتوفراو هیسور هدنروص

 نوا لسەر هج هل وا هدول زولاق نکلا | هوقتم لود رک ذلا فلاس

 لصاح قافلا راد کا هدنسهابم تلود یکبازونه هک قحهلوا شلوا

KIFچ مسان  
mnاب  



 ر وصوب ۶ كدجاو اشا قح اما رواوا سانم یروص

e 71 2 تا ر  

 ۱ E مدآر اردو قد ردتع» ار *دافاو دمالک

 | هدنسهصننلر دنا رجرزوس والو هسار دلا ندزافو نوت نوت اشاب يح
 - قر هلوا ص ص>یم اهیدزن نکیا هدراتسهآ نویلبات امدعم هاو

 یداروک بسانم یدنفا دیح و نالوا شاک

 ینبدئوا هرکاذم نح یتراصو تادراو هنزاوم كن هیلعلود هدانئا وب و

 || رر هلا نیر یرلتزازو كنارزو ردقنوا نالب روک هدئرازو رتفد هد,رمص
 تولیدبا صیصخت شاعم رادقمرر هزودنک هرزوا تا تماقا هداح
 بغار یلماش یسلاو نامرق هن رب هلغلوا اشاب ی خد یس رب ندرلنو
 هلا لزع كب دجاو یدلروس نییعنو بصن یرکسعرمس زاغوب اشاب
 نوک چت درد كناضهر قر هلوا صخ رمو رومأم هب هلاکع یدئفا دیحو

 ۱ یداردنوک هناح دیفس رګ زاغوب نوبامه دماتصخراب

 :یسارجا راکش كوب هدنناقالم لروطاربعا یکیا هجناک هناقالم تروفرا
 فرش وک روما ددعتم هنروخرا نویلبات هوا یف م هتغددلوا یوم

 مزال كلردنوک هبلک رکاسع هفرط لوا نوا یباود كب رح هداناساو

 || ارطن هیهناصخ تاکرح نالوا ظوحملم ندنفرط ابمسوا هقشب ندشکی دلک
 . | ندهسنارف هلکلروک حاحاو موز هرکسع یلیخر هرزوا قغلوب ولطاشحا

 لا ردع ییخر ید ندنس ةععم نر بوزاب رکسع یلک هلا هعرف

 نالوا قداصم هنابعش لّاوا نوقج ندسراب هدنجر رخاواو یدلا

 یردناسکلع یرهلوب لوصو هتروفرا هدنید رک كني رفا لولیا

 بواک هناروآ وریندنوک جاقر و راد دشار هلکک هباروا نوک لوا ید

 قوق رادشروک- لا سارپ نرد وا لارف ترد نالوا ش ر

 هک یدیشهراوهیهجردرب قمظع كتویلبا بوپاب راکلشو نیبآ رهش را

 هدب وروک یتویلپان رادراحهب قر هوا دع یهلوقم میش رلسنرپ و رالارف لوا
 هلهجووب یدررون روس هدرهناضاوید نوعا كلبي هلوا تافتلا رهظم
 تموکح هل وا نوک نوت یراهناختاوید كنار ینددلوا نکاس كنوبلبات

 یدبا واع هلا نارادمکح نالوا ییاهصا هلغتسم
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 ردتصرف مامن رکسرو هروط هن) ها بم نیا للم زر کیا |
 تیلم یدعا مایف هعله رالویناسا ار ز یدشالفا یلاوز تفو تكنويلبات |

 هنهیلع رازمفارف رەد .( نیهرکب هش همشب یداحناو قافتا تیموقو

 رایدبا هدکغا قی وشنو میجشل
 هدلاح یرلفدلوا رايب ندنناز وام كرزسنارف هسا یسلاها ابنالا

 هدر ثوب ق رهلا تراس> ندا وڏ لر رلکناو نرم» ندرالوینامسا

 هعاراک ادو ولردره هدل وب و بولان یراکفاتیموقو تیل ل الة 2س او تی ر

 هدفعوقواتنه هرزسنارفلد هدجوار واندنحوار كناالاو هدر طاح

 ,دقعشاح ها كنس هب رح راد" جد یتاودا رتسولارظد هلاوحاوب بواوا
 ىدا
 4 راد هلا ولهملکنا هلغلوا دو ندنف رط وا هسأا رد جد هبلءالود

 كبدجا هلبا اشاپ ق> تح بوشب رک هب هریاخم هلامرم قرهلوا بغار
 یدا رل ثل صخر ه هلاکم ا ور

 هلا ھوس هدطو ترد جوا یصخم رکنا هدب اچن لئاوا تالد ید ءا

 رودصو اشاب نمار ا ردنادومق ندنفیدلوا شک هنجراخ یزاغو نکدقآ
 دم هداز اشاب نیماو یدنفا هللادبع هداز یرد فارشالا بیقن ندماظع |

 تاود ضب ندهءلعتلود لاحرویدنفا رهاط یس اق لویئاتساو كم نیما

 یدا تیفکت هدیروسم نهحا ناثلوا دوع هدلاح ی رلفداوا رضاح

 هسي هر هبلءملو د كن رب ره ندنرلتلود هس ورو هسدارف و شلکنا هرک اذلا

 عفولا بسحیترضع كن وا هیلکنا هذه ةلالا هد هسا راکردیئرضم هقشب

 هد راّتحاو مر یروص هطاصم را رک | هلتهح ییددلوا

 زاد دابا راک دن نس هرمق ) طصاا بلطد نه هب راع الط ا مظعا (

| : 

 فاکت یو # ماک لص سیا م اک:هبات بارطضا ) ته ( طوو ۱

 مزال لیحت كصوصخو هسا وف ) رزتسوک ار دیک راک هدنعق وم

 لاعشا هب ع ا ی ول هزیلکزا اراطتا هئلاوح | ید كلاب وروا نوبل

 كن دع دق*هدهاعم طورشهسرا رواوا رمسعتم یرلتاکسا حالا ةناهذو كما
 قا ولو ی هرزوا قوای رار تم عقد بورب و تروص عرص ہلا ص

 سس
ae2 هم  



CE 
 TE ھنر ےلبا ازتسوا رک و دن رادکتص» هساارُف

 : هسارولوالباق هلاص» هج لب وب ردقوب یلاقحا كبار“ رب شی راقرپ طقف
 9 ات هللا ات ننه هنس تطاس هناا ردنا تدوع هب را هد ووا اچو

 0 هش ندفدنلوا ناس هدهیعطق تروص وبد کت سصاح جد اکا

 | ردشازاب هعطق تایل هرزوا قعاللوقناسا هداوب وب یخد!4یدنفا بع

 ینوهافمكرلنوب یدنفابحم هدناوصو هسرا نا علوتارب رڪ نالوا رکذ

 - هیسورنویلبانروطاربم ارانوکلواهد هسدا شلیا میل هنئراظن هرجراخ هسنارف

 ندنفردنل وب هرزوا ك هتروفرا روح كشر وک هللایردناس؟.1عیروطاربع |

 تصصع هرکاذلار اهافش كجهدیا تاقالم روطارمعا یکیا هتشا هنسودنک

 كن ویلدات یدنفا بح هلکهر و باوج ود ررر و رارو ید هر هحاصم

 ردتلاو تولوا رظنم هلن دوع ندنرودرا

 روطأ رعا یا بو زا صوص هضا رع هعطد رب ۵ یبظعل رادص ماقم طع

 . | رکحهشلر وسه هدنفح دیاعتلود هصاماب و راکجهدنا هرکاذم هن هدنروفرا

 . | اتعاو تبار هطابتحاو مزح هدابز تاق جاقرب قدکلوا نکل رلي
 ردشلا راط>او ضرع ود ( ردمزال

 قاقتالاب کام هک یداوب یصوصخم فالس جد كياشاب رادلع الا هجورپ

 یوطاناو یبا مور هرزوا كعا تکرح هنارامسناج هدنروغا تاودو ند
 ید ن دفرطر ںورا هانطرشرب هلا تلج هیداعسرد یب رانادناخو نایعا

 یدا هدکعا یتاسه فرض هنلاکا كلوب رفس تانسا

 تعواطم ضرع هن لرما هدفرطرهو یسهیوف تاثبشت هل وب كناو
 رکف هلب هنویلبا نحو بلاج یی رظن تقد كرابغاو راب یمشلوا

 هلا یردناسکلع هدنروفرا یتآ هجور قرەلوا بجوم یی هظحالمو
 هنللدعت كتاب ءوس نالوا راک رد هدننح هیلعالود هدنناقالم نالوا عقاو

 ردشاوا یداب

 قافتالاب هلم 2 الوپئابسا نکیا هدنمکح لر تیه لود ابناسا هکنوج

 زولنامع ارظن هنبراقدلوا رفظم هدنراتکرحو مابق هنهیلع رزسنارف
 كمطعا ردصرب ردتقم هعاقنایییدب دهنو رد قهرکسع لاعا یکاشاپ رادلع
 ٠ علاقو لصف هدنرلک دا مایف هلنا هند تربغ قرهلوا هدننلا یسهراداو ما

 یدا راک رد یراکج هل هلک ندئس هدهع كوي سج
 س

 ن
 ن هد سهم



 یروطاربعا فسفارذ طو ردلکد ز روس كج هاک اق ا : ا ۳ :

 لوصا هلا هيلث: هلیاهم ندرف رط هسا ررونک هلعف نسهلاس نادهمآ |

 تصموب هيلع ءان ردغانلا هدهع بترقم قوا انتعا هتبامر هب هقناس ۱
 یخ هوا راحود ریخت "هدفع هئ هسجوب ج هلون ماتخ ان رق

 ود نوسالوا ضرع هلا هانکتساو لاوم هددیعط تروص ندرا ذکیصم

 هررتم لوصا ندو امه قرط زاذکنیلصم هاکاثد ( راندروس نامرف
 كردىا تیلو راهظا ییالوط ندناوج یتجهل روم تیاعر 4یناح ماس

 رایغاو را يکيدلبا مالا هجردهن یب هیلتلود اصم كن مروطابعا )
 تاعا رم ندنوامه فرط هر هفاس لوصا اصوص زدم ولعم هد دنع ۱

 ناتسهل و کج هدا مادقاو یچس اهد تاقر هدک دلا قیقحص غە روس

 اضتفالایدل یا فیقوت رکسع ردق كسب یمرکب زوبیکسا هدندودح

 ةلاغا ندمآرمحاو تامر یکیدروک هدعیسارود وا هسا ارد طو ردمو رګ

 نولت تناشاب ىلع ییثلد هش هدزار و ضب رعت وید ( ردمورع هذه

 هدماناوب ) هرکصخدک دا اکتشا هلع ندنناکرح نساو و ندنجانع
 مالک منخ وید ( ردظوم بلغا یسملوا زاغا هننامدقم هطاصم هدسراپ
 یدلبا

 ج دند ر اظ ةیجراخ هساارف كاس هدام هطاصو یینالیصفت كن هلاکءوب

 نوف هجرد كئاشاب رادملع عل لدن دج ردصو و یتناولعت یسلروص

 ندفرطر بوئلوا توعدیرلنادناخو نایعا یلوطاناو یلیا مورو نی رادتفاو
 كن هیلعتلو د هکله روءاقافتالابهدک دلکیس هلج ندنراف دلو شمالشا هکک

 یبا مور طاشحالا لجالو یتغج هنلوا سدس أت هرزوا یوقو نیت» ساسا
 هدکلروک رکسع حوف جوف هثسلا _ ندیلوط انا دیشب بند 1 ۱
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 كلادغب وقالفا هکان وک هياهتلود هدئسضعب كنب رهنرغ هسنارف هداناوب و
 نت شلوا ى حار هنگ 1 ر هان مسوا كاتس رص لا هتسو و هر هسور

 لاو طو دودج ۳ یجدکنوادیسو رو شازاب هب داک فبحارا

 ك را ندیلاع با تتاح ق ھه هند دلوا س دیتا ینیدلوا هدکمروتک

 طی



 ند ۳ ه روص اب صد دارا هر 2

 تم ۰ 5 ردقوش ید نوجا ی تن هی اصم هيس و ر ی دل وط مونکم

 ۳ یدیشاوت و بتاوج واد و ,ںک ہلکی توتوط قالوخ

 Ge laa ندنور ط اشا رادلع هر ؟صندنو امش سولحو

 هدنارب رګ نالیزا هب و ناشر ام دوز نائلوپ هدنس هیصق شا
 رت هدلوب وا هدعب بوللوا جارمماو مالعتسا هناکزان یسهدام هلاصم

 یدیشلک هماناوج یواح یترادص

 RT یس دل كن نوک دزد نوا 2 رخالا یداج

 هدک دنا تاقالم هل را زکیصم هساارق یدنفا نفرو یدنفا رهاط

 یعدق تسود كن هیلع:لود یاود هسذا ) هلا زاآ دروس را زکیصم

 قحا ا هحصاسو روصق ومرس هدمازنلا ىن هیللود لاصم هلغلوا
 قیامرهب دعاس لوصاو ردن هیلعلود تالسم یدلوبعوقو نویامش سولج
 || ( ر دیمتصء قفاوم قاروبب نایب هرزوا قوا مالعا هلود ردیمراو
 | نحدنفا هاجون هاشداب ) ید ندفرطور هنن رزوا یسعا راسفتسا ويد
 قدزوف ییهاس لوصا توروپ ما ملا یی اخ ےہ لس تالاسه یرلترمصح

 ناد ید .شاهیج هن راتولامش روطحنوک ن رداکد هداتس

 را عاس یتغیدلوا یسهرشک تادمعت هدنفح راد كن روطاریما

 ةا راب یس ہا صم هیسور هلیطسوت ودنک نکل مدیشعسلا تاعقدلا

 ۱ ردنیب-یدلوا رکر ار هلا ضم یدگتفو هدا زند هنس شکل وا هلاو>

 ]| ارظن هتسهب وف تادهعت ك روطارععا هسنارف اعقاوهدنراقدرویب لاّوسوید
 | وا هسنارف هلکما رخأت نکرواک مزال قلوا رک ر ارف هلاص» ردق هبیدعش
 بواوا هدنملط كالام ضصعب وا هیسور لاوسا|یدل یسانیعو لصا ندنةرط

 كروطاربما یکج هی تسوک اضر یور هلهجور كن هیلعناود هسیا اکوب
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 هیعادوب یروا هبسور هرباخاب هلیبسح اوا یروفنم ید اناذو یوزح
 اد هنآوب نوجا كەر و هلن نسح هنلص كربروک زاو ند هیغال

 4 تکلعو هدر دنا « دافاو ضرع یکیدارو باوج وید یدناوا رخت

 3 ۰ تکلع كر هلبر و ڪک راربغا ربا هدنرانولاسه "هرهج ندنزوس یلط

 ۱۰ یک ی
 م



 فا
 هرژ وا كعا هشام 1 هیاعلود لا کولا بودا دعو یدردتا || /

 نو ۲ ره نود ندءد دل وا هدکعا هر اع ۳ هلل روطارتع | هیسور

 ید دقوا هلاةسسدو تبدو

 هنمالا با دم ۷9 دن راکت ولت را وطا يو كت واهسنارذ ھوا هیلعتاود

 سور مه 1 هل و ار و یدیشعا لباع هدف رط واهرماکنا میطلاب قرولوا

 ندورط واءملکنا صوم 1 یلعو راوشد هب راگ هل رلتاود هرماکنا هدمشو

 و ةد داوا راکرد هلج اع تار ضعهدنهحیلحاوسو واز > ەل تلو د ۱

 دوآ هساار 9 هدعود كنارمضم كحدب | بار ندنسه رگ " هوق هل ه>و وب

REارد نادوف هدر !ارمما یانو د هراکنا ندن  a۱  

 لص بلط واهزاکنا یتیم هنتبغر هلا ص ءنائلوا راعشاو راط> اهنامرحمندرخا |

 هیص وصح نما وا هطاصم دععنولبش نو وانام هسلار رد نوک صخ صر هلا

 یا قش افاس ندهیلءلود لاحر بولت ر ورارق هدنو امه تاکر ًامدقم

 هراشاب قح یرکسهرسو یظفاح زاغوب هلا كب دجایرادرنفد دیدجداریاو |

 كن هیلعاود طف یدیشلردنوک هماننصخر  دنرود طصع ناطاس

 زا سی ارو هلدسح قاواراعم ےس هعتأاوب سارق ىسەخاصە لا وآهملکنا

 هس ارد لاح تفرتحندنر اک دلک دا تعدام هلا دیعو و دعو عاوئا هدناب وب

 زریلکنا هعفدلوب ع وقو لاّوس ندنفرط كرلنا بوایتوط موننکم ندوا

 لاععا یرلنآ نو رل ار ڪم عقد یادم ددل وا لب ع هژداعم a رە ر 2 "دوو

 راد هلیانوبا۸یودرایتح ۰ یدرویلیاللوف ناساوالوزروییدیآ لاغشاو
 یودزا یراذکیصم هسذآ و تا ااا یدوع هن داعسردند هنردا تاناشاب

 قحهلوا درو هل طس وت ك تاو د هسنا رف) ںورد وک ت ار رح هعطقر هوامش

 كن هیلعناود نىم هثساکتشا كل هیناغعتل یالوط ندنسمازوا كنهطاصء

 جد هل كلود هرحورو ینییدلوا هرز وا كعا هام دوع هلا وا ټلکنا

 تواوا علاش ینیدشوب ەدەر اع هح فعل ہدنمک هل ا ص٥ دوح دو>

 راو سا عدفزا هدانا 4 ےل اود هل 1 دسلارُف 9 هسا دمع ورش كتداوح هلوعء وب

 ییذکت كنداوح وب ید ) رو هلوا باس ا لدا کكافتا نالوا

 هساارف ندنفرط یدنفا بااغ اتکا شب ر هلکعا فک یتساغلاو

 لو یو نادل تەد اه هزاکنا ) هد هزکذ ن نال زا ۵ . راذگت صم

 یدرواوب هجا لد هب یدش هساوا ےک رکا وربندیآ یتا شب , یکهانشا
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 E ۳ راروز اب رب نس عل و

 وب ا۶ تاهد لاثماو یدنفا بام , دکل مز ال یسلردنوآ هنولاب ۳۹

 لوق رختفالام راکدا وب ن ما وا ندلوبف یت هد نیکر حو

 د نیعج یدنسوقاغا هدنسهعفو اشاب را دلع ۳ رخ ومو ییدلبا

 | د سواج اور ی ید هدقدلوا كحمل ردنوک هنویابه یارمس هب

 1 نایب یکیدلپ وس زوسرب نایک هن رطاخ هلس كزاب روز هدنسیداو نکسمرتسا
 هنایدا ی واوا هدلاح یتددلوا لها كماقم و اناذ لصالا یدیشعلوا

 ز ونه ندنشدلوا اس هارج عو نر یجدوا ارظن دش راتفکو راوطا

 هلا ل هد هڪ خا یذ ج ن زعموا « دیسر ههانخ یمهیقرع ندم

 یبا مور ارابتعا ن دمرح "«رع یدتنا قداص دمع هداز ادنهک هنب رب

 1 ردشماق نیيەلو بص یرکسیضاق

 ۱ . هطاصم دقع هللا واهتلکناو شلتب رک هب هلاکم هلا واهیسور ه دانن او

 3 رکیدگب كار . وروآ لودو یالیصات امور و ندنعدلوا شاد 1

 ْ روتلف ناب و نابنآ ینآ هچورپ ی الماععو تابضانم هل دیلتلودو
e٤ + رفسو ص نداو-و لود لاوحا  

 ردیعوو دعو قوجرب مسر رغ نمو يس ر نوبيا هرذوآینیدنلوا ناب هدالاب

 هل رلتلود هیسورو هرملکنا نالوا یرلعفتم كردىا لافغا ېب هیلعتلود هلا

 هج وب ه دلاح یعیدلوا شردشرک هکنج ید هلرسکناو شهردشزوب

 ۱ ہا ھم دمع هلا و اد رفز» هدسا سم قرهلا هتلا یتا هرادعو

 یا هیسور هلیا هیلعتلود هحرک او _ ی دیشارپ هدتحآ یی هیلعناود بودا

 ین هماکم هددیسا , شلب و چدە ها صم لرهرب دتا دعع هک راتم هدا

 لعفنء هیلعتلود ندشدلوا شمروشود هب هم روس كرهدردشا لاو دسراب

 هدنسهتسلو ودنک نویلباو یدیشلیا رادشا هتاکش قع قروا

 راذتعا هلا لج هنملخ كولس ناطلس یلدبت نالوا انور هر ندرب هلل و

 هدتیب ولهسنارف هللا هبلءتلود كن هیلخاد عباقو ولللموب هدددیدتسبا كا

 هلنعوا نایب ندنفرط یلاعباب کج هیءهرب و للخ هغلتسود نالوا

 لص ملا ول هیسور «دنروص واریش و ولناش یبهیلمتلود طسوتلاپ نویاپان
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 ینلادخک یمظ*رادض هک و بلاحبودنا تفلاو شزربعا هرزوا تیم رک

 قغارف ندنلغشو راک ناادکو پف قئرا كتاذ نالوا لصاو هنماقم ||
 دارلتاذ ناتلوپ سیر اب ادٌهک هدیلام باب هتشپ ندنشدلوا یینطرما ||
 قلا هلیهو رک هماختم نالوا یهاشداپ صضوععو at یک اب رد نادوبف ۱

 شابا ارجا همزال تاهت اشاب ماقمگاه هینس "دا رااب هب یدنفا دشار

 9 هه>اولا هتسودنک اشاب ماقا هعفدرب ی بویلوا كيم هد فردا 1

 یهدالل ود مردنا لو هلا رڪ س یس دل هسدا ره زاو ندتکر حو ۰

 دتشبندفدلوا هبنتم هنن یدنفا دشار  یدشغاهفاخا هلبا هنارا یرکج
 سات TE قرهلوا تقلا مرک هلا شاپ نادو,ق هدابز ن دیکلوا

 تب رزوا كنو 2 ی دلوا رارا هدش ریماو فلا هلا هملغتم نوت نوت

 لیا لزع هددعخ ا یذ "مس ندننیدلوا زاج یساقب , دقلادنهک قرا
 یوو میهاریا ی٣ا 5 ات رفد هس ر و یدنلوا ین راج هرف

 یدنلق نیبتو بصن لاع ردص یادنهک یدنفا
 نوعا راد یھار مزاوا هل ا راما هرادکسا یدئفا دشار هکر دب

 نادوم» هداشا لوا هلکلر و تصح ر هم اأ هداروا ردو نوک یکبار

 یاکحأ كجەدا روهط هدرگشح ندنو یدلواتکن یداب هز ناو

 یل هجو یی هدب وراو هب لام باب هلتیعج نوکوب نامه كردا طابتتسا
 زارمصاو داوا ی ناسا ی ناک اک هلا راتستسا یلبس ك معالحاو

 تک ليعامسا یزورس ه٤ش ندفدزاب ns o دنواب-س ( رس هدأ

 وع نامه هلتکر ح هنارصعتم) سد اک هلیسەسالم قلوا یسادغک وک

 هدنفایس ( لس هدا اهدا هن اع با ین هد اعا هرگاعمو یرگالطاو ۱

 یارج نیفلوا عوعس یکیدلبا رایست هلا راجا راتانرب بوزاب بوک
 هخدآونم ها صوصم سسایه لاحرد هرژوا قوا ارجا هوز یسارس ۱

 ردشٌلوا لاعتسا ءدلاسرا |

 ترادصو لهاج ابق تباغ یدنفا شب ورد دم یرکسهیضاق یلیا مور
 تقففشرتا كن رار ناخ ماس ناطاس نکا لکد ناناش الصا هتسهنر

 هدنفرط هرس تدم هلیس هسب اله قولو یناطاس ماما قرهلوا جو

 ډک عسا دل %۹4%



 هرجاشم ىدە لادجو زاد نالوا دنع وربندنفو یلییخ هدنرهنایم اشاب
 1 هه ناود ناکحاوخ نوحا نیما تاذ حالصا هلغاوا لانقو

 ردنوک هساح لوا هينس "هدارااب هد هایذ طساوا یدنفا مر کلا

 هحاوح هدنرزوا هک یدنفا دارم د هداز دا رم یسضاق لویناتسا اشاس

 یلعوا كتدنفا دارم ندیلاوم هدلاح ینددلوا ند هیسر یالع نایلوا ی >

 | ید نوا كردیا یعمر نب رط ٌهفاسم عطف دانهرب هلس هسیالم قلوا

 ۰" یذاجچ یسهتسرب یمرکی و لئات هد ولوم همرکم هکم یلمقااب هدن رات

 | هتفایضاق لوبناتسا هل تم كن دنفا دا یناکرمس هدنلئاوا یساوالا

 مدعشبب هدنس دعف و ی دف ( روسح لهالا ) قوطثهر یدیشلوا لصاو

 كناشاب راد هلییسح قلوا روما دقعو لد باصا یاوشو روهج

 الم ۰ یدیشاروسه هنردا دوا هدنوآنوک روسی دل دورو هئداهسرد

 قرولوا مضنم یخد یناخ اس سفن رئت ابلاغ هنتلع ردص قیض یتیدلوا

 یدلا ربخ ینادوا س اا تافو ,د هغ اىذ طسا وا

 هوبا تدالو سکر ھه هلا راشتتسا هخدقا یعوقو لج هدنوامش مرح

 ناطاسر ینوک هج یجنرکس نوا كندحایذ وبشا نکیا هرزوا راظتنا
 رسال هبذسورح کالاع هداعا بس یدلدیا نسل همطاخ ردنا دلوت

 1 ہیک چوا نوک چ وا ځد هدنداعسرد یداردنوک رانامرف یواح یتدالو
 یناهبلا راش» ناطلس هدررحا لوایرلیض»ب ۰ یداروب ارجا یکانش بوط
 هداو و ارش ضب قح بودا تبا ه افطصم ناطلس موح ره

 كنم رلترمضح ناخ دوج ناطاس بقعرد هددسبا شات وس هل می رات

 ردشابا قف ییدداوا ندیلص

 هداز لع ندماظع رودص نالوا شاروس هدنوآ نوکروس رک ذلافااس

 | تدالووبشا یدنفا دیف- هداز یدتفا مثاع هلا یدنفا ۰ هلا رون دم
 رلبدلروتک هتداعسرد قر هل روب قالطاو وفع هلیتسانم نویایه
 دسف» اتا یدنفا دشار لوک ناناوا بصذ یلامردص یادٌغک هحدقا

 ورق كاا : لعد ا رد نادوص هداا ینیدلوا صدر لرعو

 اشاننادومق و تع رع هر هراس نیلحایص نوکره هلا قلوا یسا دم 51

 هل را روز رو تدا یکک 4 وق هرکصذ دک دشا تیحاصم هن ام رحم هلا
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 هنخاسردلکد یش كجمدبا شالت ردقوا هداموب ) كردیا زاناهاوجرارکت _
 هدزاین تروص هدب واک هبیلاع باب اناع وافاجوا ار ز ردبلغا نظ و

 یابک اخ یصوصخ یلیدبت افطا هلغءالوا قم نداشاب ایض كلوع راشاداود

 هل وب ردقوب یرار ندکغا لاح رع كرهید رد نمام دنسم ندنوامه

 طوف ردرللکد جانم هغمریدشاب رهتفد قو بو مس نساصما

 قیفصلالبق ےن ول ردعفوا هطاتخا هدعاق یهانکتسا كلاح تعیو>

 بسانم ےہ علوا ثبت هربطخ مار یک ترادص لی وع ایملا یلع
 ماهتا هجو یب ی ولفاجوا نایلوا یلعو عنصو ییخدعو ع ار ز ردلکد

 تاهن رروتک راربغا هن وام رطاخ یسدافاو ضرع ك هدامون ردکعد

 نالی رس وکو شرأق هب هییئجا لود هکیدلاق رک هسفانم هنسارا لوق هلا هاش داب

 رب زو شا تک ر ح هل رح دنچ یدمیدغلوا عضه زونه زاتلازرو تاذ

 نیکرج ردقن هدرایغاو راراظفا كا هداعا یتیم هب همهاو رب یبظعا

 نب رصعلوا یربخ كرکبانج هدرب و ردلکد حانحم هنای ینجهلوا تیفیکرب
 یس هعیلص كنس هلو هم عابنا زعاقرف یرشورمخ هل عز قلوا هل سو هیرادص

 كناشاپ ما اه نعد رد ( نک هسرویب قیفح هرکرب رولک هرطاخ قلوا
 هلا لاعفناو روهن لاکو یدلوا هايس مس یسهرهج بوچوا یی ور كنر
 یدنفا رهاط هنن روا كلو یدالشاب هک وس رازوس قو یی ورس

 تعرعهناح یسهناخ مالسالو مالک الب هلا مایق زدسلحم بوالئد> جد

 یدلبا

 اجا هلاوقاو لاعفاٌّسلو هل وب هليا ترادص یادوس كناشاپ مارک اق
 یدورو كمظعا ردص هد هسا شلشالکا ندااح قاسو قایس یکیدلیا

 هدنهح هفیفخ ةسلجرب یرارقتسا هدشامافاق ندنشدلوا شما برق
 هنس هیعاد صو بصذ مافگاور هفشب یدعش ارظن هنغحیلوا

 توصا هدنونامش دز یاسا هلا تاامسا زور دنح هسا ندکعسود

 یراوشم وروط كن دنا رهاطو هلکلروک بسداو قفوا هلاحوتقو تاج او

 نوا كنه و هلءالوا دد دنسب نادنح هد هنس تنطلس در ید
 مدام هداز یکه هنر هلا ی س ہو جد یدنفآ رهاط ی وک یک 7

 ردشلروب نیبعو بصد یسضاه لویناتسا یدنفا

 مهارا ینرصتم یفاحس ناصبلبا هلا اشاب ییع ید همت قرمصتم هیات
e sn EIسس سس  
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 7 تم در در ع دوق رص ا وک هر الم * قلو ینارار ا

 2 ضهب نوتا لب ره قر ندا قد زو ا اض
 3  كالوپناتسا ردق نوک ن نوا نها هک هلل وش ىدا شعاتدشن هب هيف

 |[ هغ راکنک كراناکدو هن روبق كوا یک یفیداقلاق نیلحابص هدننالحتکا

 | ندنرلناشن یرهطروا یرصکی هجک هللا اوب دوخانو ریشابت دوخا روک
 هد هسا را دنا سسر دقنره ناطیاض یداروناو شابا رللکشنوک انوک

 . | دفا روزمو عنص» هرزوا زرطوب هثب و رایدمهلوب یفیدلوا میک راناپا
 | دوم هبهلاکم یسادرف بواب ریدشپا هنی راوپق یارمس هم رب هلا رر رحت
 كردبا هدامماظعاو شالت راهظا اشاب ماقماق هدکد لک هبیاع باب رلیدتفا
 شا ردا هل تور عم ودنک به هساا رنو ید وف هنادیم یر هتان لوا

 ید ارایش
 زونهو لافتا ه هعیفد وب یدنفا رهاط یلیدنتسوک یسضاق لویاتسا

 عاجتاهثسا وه ودنکد راک دا ود نکیاشماک تاو هلیماع 4 هتف نافوط ۱

 ندلاقو لاح شور هنددالوډ هدئس هیعاد كمريدتا جوع ندیکن هلا أ

 ۰ | یرلفاثیمو دهع كنولفاجوا نامه تولوا لابلا برطضم هللا لالدتسا
 ردتفا وب ) كردنا هم دهم هل یب راکج هیغا هلخادم ةتلود روما هرزوا

 اشا لع .دکدد ( ردیسهمزود كفافتلهاهکلب رداک دی شيا ك" ولفاحوا
 قحال یلک كولفاجوا افلطمهدنوب ) كرەزتسوك لاعفتا رئاو كردا روهت

 رشت | جملن اکب امدقم یتموهف» كراهتفاب یرلیضعب ندنراحما تح بولوا
 هی رلقدلوادیهاان ندش كر دا برفت اشاپ ایضذه ٌةلاطا مدعا افصا یدیا

 كن هتف هدا ها تدوع ےظعاردص رایذحا لی دین هح رم ےن یصحلت یتبم

 كہظعا ردص هلا ضرع هنودامه باکر تیفیک وب و رد راکرد یدیدجت ۱

 ییاراکرغ هلکعا درس هنالاال تالک هناتشرد وید ( رددبال ییدبت
 ند 2 رب هداز یدیج هو هاط یو هنادیم اهد هب معرب

 هلا )۹ راهو ال ثروص ۳ و تاذرب ناسللا یرخو

 % Fرارکت 4



 قرەلوا قب کر "یداب یتسانمو هفراعم هلا رادلع هرک وب یدیشلوا ت تب کک 1

 یدئوا ی نو 3

  بولک هلوبلاتسا ندهنردا هرز وا كمردشا لزرع ییاشاب رایط امدقم
 هدانناوبیخدوا هلغحلوب ندننافلعتم یناراب صور یدنفا قاب نالوا شوک

 كناشاب فسوب اض قیسا ردص لصالا ق اشاب شع ناثلوب یظعا ردص ۱

 یدیشهر ویلوا یشابش واح هدنسانناهعفاو تالالتخا ایفاعتم قر هلو أ لخاد

 قلوا اع رد ص ماتا ید هكا ا ید شهد دعفو شاپ رارلع

 ترادصلیذلا هل وط تعلخ هی دلار ابواعتم اات

 هوا هدناواو بواک نوزوا رهلیخ لس هدو ردو ك نسو دنک اذ 3

 4 هراس تم وک ی عمو ر همایش ومق ییا ق والخ احراخو الخاد دحراکفا

 ندن رلقداوا 7 نر یرصکب و رکىدوهدکعا صالخا ضرع

 اع وری رګ ندنسهرادا كترادص هیس> بوطخ هدشاشنغا تقو رب هل ول

 برح هد هسا شالوا رادتا ه هللکم هلا ول هيسور هدناواوب و هنغیدلوا

 هلنهج ییدلوا مولعم زونه یکج هد نیعت كنسیغنق نذنراقش تو
 یارزو نا رمسشهو ربهاشم رول هلن الاوف هد صو یرحو روناللوق قرطره

 یتیم هنکددلروک ندلاح هزال یسار ونک هترادص ماقم كم رب ندهاظع

 رقاس ادعاقنم هلا لرع اشاب شک یتوک رازاب یجدردنوا كن هدعلاید
 نومه رهمو یدلراقبح ندنداهسرد هرزوا كعا تماقا هدنس هر نج

 ناب رو هیجوت قلا بلح هئس هد هع هکدعم هلل دن یکصحر هحول یک

 امت شب ىلع یب هخرچ هاد هجو یدلردنوک هاش اب هی راشم
 یکىدلردنوک يک كنو اه رهمو یدلروب نیبعل و بصن لاڪ ردص

 رکفوید قجملوا مظعا ردص ےک تدمرب یناهذا كفلخ ندنکیدقلب
 نیکسو لاغشا كجدمر هماع راکفا یخد هلنهج وب و یدااق هدراظتنأو
 یدلدیا

 دهانه ندنهدلوا ٣ صار = تا هنرادص ها اشا لع ییب هخرح

 یارمس هلبا الع رودص هعفد جاقرب هدلالتخا یانثا ار ز یدنا لکد عناق

 هیعلا و یار دهابح هر دذا كرهلک تودیک هیایعشا مع ند وام

 سس =



 شا راد رباسو یدنوا دچ.ا هسوت و اشیاز ا

 رلیدلدنا ا

 یسهردنوک ییاغا نر E كيب لا هیئاح ا كز اشار لع
  كلساعصخ و دنس هجان ك ردلک فرض هو یهدلوعاتسا هلته ویو

 ۵ د روا قعححور هلهجواوا كناشان ورمسح هدر هلا رانایعا رکندو

 ۷ ۱ اشنا د نهار هللوا نورد ی ىدا هنسلاهآ نو ر یرلتک رح

 قاراکادف نوع رودنک هدنرافد الف وب جانم كنيااها ی رلتيفرو

 یدنفا دجا هسوک و E : صار هل رامروک هاتشاو ددرت ربا هدر اکحهدیا

 هل :رایشاو لاوما هد هدعدلایذ لئاوا قونام یار صف ك رح دعاو

 ۱ راد شود لیحد هر ر وا هیسور ها رو رم دو رط وشرام

 كناشاپنادوبف توصات قانا هنسلاب هت وط سس ییغوا قلی هل روصو هتتسلا

 ۱ یدلوا راداب هدنفلنایعا هزل هل .ت هلیسو اه هنمضایعا

 دیشر ینطص» یبلج یلاع ردص یادننک یتوک یجنر نوا كن.دعلایذو
 یادنهک یدنفا دشار لوک یناقاخ رفد نیما ه ر هلا لع یدنفا

 ی دنفا نام یلءروم هداننا و و یدرویب نییعنو بصن لاعردص
 یدلک هتداعسرد هدعوق رم د رحاوا هلغعا وا قالطاو وع

 رادلع ی دئفا هلن ادعسقسا رادرمفد نالوا روم ھن رعت كنارس هنردا

 ن دن دل وا شاک در داعسرد تصعحر الب یک یدئشدا ىس هعفو اشاب

 تر یدلبق تازاح هلا ین

 ۱ یدئفا فرم هداز ناویع ندنرابستتم أ فسوب یسادنهک ناطاس هدلاو

 ۰ ِت : سس ا

2 ۳۳۶ ۱ 2 ۱ 

 هلدسح قلوا شاددنآ رود هد نس هجرد سوسومو عضو |لدتعمو تقو نا

 تام6* صمب نکیا رلشارغوا هتک الف رر ییاقلعتم كنلاجر میاس ناطاس
 اشاب رادملک هدعب نور دشک هللا تی روم أم هب زاغوب رک دقا هدننعص ییظنت ۱

 .هلسدسد الم قلوا بروم هنفرط یه “ور امدقم هدنکندلک هنداعسرد |ا

 اس نا یھ ا جا ا اپ ا
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 هلا یدفا دجا راد هل نخ هدنغدرأو هب هزیسالس هله

 هیلعتلود هدانا لوا هک و لاح ید اراک رد یکجهدا روهظهب راح هدرا ۱

 هلبسهرکاذم .هلاصم هدنسهبصق شاب یراصخح هنسوز هل راصخ م
 سصم ك هاصم یروهظ هیلخاد *ه راح والثوا ندنرلف دلوا لوخشم

 ی دل ندکب لیعاعما یزورمس تیفئو یدیا راکشا ما یتجهلوا

 یتروصناععتسا فرط غوا قا هدنسهماش اوج نالوا دراومالءتسالا

 تاشام هب یدنفا دجا رادهن رخ لاخاو تقولا بسح رب ارپ هاکهرتسوک

 لاوماو یتسودنک هدقدشلوا هلعاعم ینالخ ار ز ردمزال قوا تاغتلاو

 هلا یدصد ه هلی هما بوشود هندیف هظفاح یلابعو دالواو اشاو

 هد E | نویصم باخت ا ہلکا ۳ ۳ ود رد راک رد لالتخاو لات

 كن رب ندنراضف یونرط دوخا یولس یلغوا قلی « دو داوا نایمرد

 مرج نشج هلوا ردنقم هلوخد نسهب راح رکا هلبا فیل أنو بلج یتسلاها
 هروک اک ۲ هللا راعشاو رب رګ هتداعسرد یتیفیک تفولوا هسردا نقیئو

 هعس هدااح لوا هسا ەر و هطبار هنروص و رک او یسلزاب اع صا

 ندیلاوح لوا تناشاب ضار هد هسا شلوا رک رارق یسملدیا تاش هرمیدنرپ

 یل هردناق كنلغوا قلی ندنغیدلوا مزبلم هجاشاپ نادوبف یدیعتو عفد

 یاعردص یادنهک هج رکاو یدلبا مارل سات اللوق د شداوب هلینیعم

 هشاا كنولغوا قلس هلینایب رذ اع ضعب یدنفا دشر قطصء یلج

 هددسدندنوسادبا رومام نایعا شب ترد رکد رلوا بسان میسر دش راق

 هب روم جد كاغوا قلیب ندنکیدخا رارصا هدا وب اشاب نادوبق

 یسماوا هیجوت یسهبتر قلبشاب یوق هنولغوا قليب و  یدارب و رارف
 اوت یسودنک هسا هل وا ه دواسم اکو و اها ىل ەر داق نص وصخ

 هسا تقولوا بودیا اعا ییکجهدیا تدوع هتداعسرد هللا تب رومام

 زونه هلی وب و هنغدلوا هبنررپ لداعم هغلناربم ريم یسهبتر قلبشاب یوق
 زبارب هلا اهنا هنر رب لداع هنسهبئر یدنک كصفسر نالوا ناریمرم

 كنساهنایم هنک,داروک یناثهندوبعو تدا ناد یان رارمصا هدناب و

 نادوبف نکیشلوا بیست هلا ارآ تیک ا هدنروشم نمگا یسملوا در

 هللا یلهردنافو یدلرویب هدعاسم نیسهراح هنب رزوا یرارمصا كناشاپ
 نالوب هدعح"ور هلبنیعم اشا ورخ نالوا یکی هنوط یغوا قلی



 ِ بص یتایعا زن تماس یا هرزوا قلوا ضراع» .A لعوا یلکنسرپ اک

 ۳ i هغانابعا یھ“ ور 9 ا هم 0 ا هدو“ ور

 E | رادلع ندئس هفاط ی را تور و تااعسا ۵۶ را ابعا راصف یهدنراوح

 0 قوام نالوا قارص ا
 ۱ 1 ۳ زاسو ا ِ هر طظ یھ

 E RS هاردیا تک ر ح ندارواربار 1 كد یبا ۳

 3 1 راحود نا: "سه وط نوشالوط هدراروا ک كتل ودن 12 اشاب يلع ید هر

 1 زا یدربدناق رک ذلا فلاس هلیعارا كلا ندنشدلوا ناحتخو هشدخ

ا روم دماظد لا مورو هتنیمعت كرل, رارف ی ریه رم
 ِ رخاواو یداد

 E ۱ ترد اھم اقاعتم دسلا یل هرب دناق یداردنوک هندن اح یا مور هدلاوش

 ید یتسد رب ندرلنایعاو بودیا اها ییسلروب نیە كنايعا ردق شب

 E یدنا اغا نایلس یغوا قلب

 مدارب تواوا ندنرلهدرکس یسایفشا یلپغاط لصالاف للغوا قلب

 1 - نداروا ك ردبا قوس رکسع ةئ رزوا كلا هسا یلغوا یلکنسرتو شمر دشا
 8 تدهر نويءهروط هدرااروا جد هدنروهظ اشاب رادلع یدا شهرحاق

 ٠ | کرهشودلیخد هکب لیعاعسایزوربس ءرکصندک دنا راذک و تشک هدراناقلاب
 هد رک الف كناشاب رادلع : . یا هدکعا تاقا هد هیفوص ردقهتفو ود

 هواراق مهاو هدنراوج هلف هلا تکرح ند دیفوص یک یکیدتشبا یتشیدلوا
 ندنفح كنهيلهناود نیلا هلی مما كنك للام هساس بولک هنس بصق

 نان یتسارویب لاسرا هنفرط كف رمش ما رکید نالکم زال هرزوا كملک
 هدنسهدهع ید اشاب سا ردایسلاو ندو .یدلبا اعذاو ضرع هریلاع

 ر دند هثسهراداو طبط كن اضف یرلفاخس یل وبکینو ندو نالوا
 . ناثلوا رکذ ندنشدناوب هرزوا قافنا هبا یبغوا قلی و ندنعدمهلوا

 یسلوا میس و رمطس یلاع را لةتس» نوحما یظبض ندتفرط كراضق

 لولم هسا یرلنامعا رلاضف یکهدیلاوخوا ی دنا اهدا نصوصخ

 یلغوا ق وایب ندنراقدلوا ردا تعوکح القنسم هدنزاضف یک فئاوط

 یی درک هر هر راع هسرا و هیاصذ یتنفره ا a .نویوا كناغاب

 اس سس

 < مزال #۶



 نا تمه مین و تمدح ه دنروص تام 2 3

 كب زوتوا یکیدلبا كرادنو . یدلرویب هیجوتیکلیلاویوطانا هتسهدهع ||
 هدا یداوا ر ومام دنا الصا يلا مور هل رکسع دردج ماظن را ۳

 یرارو یدلرونک هتداعسرد هنهدنامز اشاب رادلعو یدلداهداعا 1

 هجورپ ۰ نلروک تجاح هرارکت ندنکو دنا شه وا ناچ و لیصفت هدر وراقوب
eهدهکنو هد هبالع هلبارار د هندناح نلوطانا هنن رزوآیس هو اشا رادع الاب  

 یراذ |صس کف شب ود الغ اشا هلن | دیع ییودحو ندنفندلوایسهقالع ۱

 رد ك ىکا تونامق هنس هعلق هم الع كردرک هقرطاوا ندنغددنل و قرم صم

 هن رزوا یراراو حاطا كنولفاچوا  یدبا شمالپ وط یخد رکسع
 اخ رک ذلا فاس یلیضم هک هیج وم یاع نام رو نالی روج رادصا

 ردقیآ تلا شب و موه هن رزوا هیالع هلرکسع ردق كب نوا انا دم

 هباا یوم لیغواو ییاشاب یحاق هيلا راشم تاهد كردبا قبضو رصح

 یسهنس جوا یمرکب وبشا یکی د ندنسردم یلغوا كوب هلا اشا هللادبع

 بواوا هدنابح الاح عاخ هسیفن یسهع رک لوی ۰ ردشلیا مادعا هدنالس
 ۰ رديسەدلاو كن دنفا اضر د نداون هلا یدنفا یرورس ندیل اوه

 الاح ید مناخ هدب ز نانلوب هدنشاب چ وا تقواوا بواوا یسهع رک كو

 7 رد هدنایح
 ندنو و ید دودعم ندناعیاض هجاود یمادعاكناشاب یضاق تولوا

 هدنقح انا دج باح هبلایموم یراتربضح ناخ دوغ ناطلس یالوط
 ییاوما كناشاب یضاق هرکص هيلع ءان یدیشعا نیکو ظیغ راعطا
 یش یژورج ه یرم بناج هسا اغا دڅ بوللوا هبلاطح ندنسودنک
 هلیس> قلوا ندنهورک هبلعتمو ندنک ودیاشعا مک یتس هی كرءتهوک
 هلیسو یراروب ندنددلوا شهر و باوج هاتشرد هدف دلوا بلط دیک اب

 هرصاح هام زوفط یمرکب یسهعاق هکن هلبقوس رکسع ارخوم قر هنلوا دانا
 د انا دج یباح تناهثو شلدنا هفولبا هللا نویامهنفس یلحاوسو

 راسو هکبنالس هلبنروص دبا ی یناقلعتمو دالوا هلا مادعا بولوئوط
 ردشلردنوک هرالگ

 یارک لس هددطاتج رار هللا ك دع دعبا ہجلک هنلاح كناشاب نمار
 م س هسسس
 سر ت م ی کس یس

sS ا 



 f نال دودح مه لسا رق زو و تکرح ندهب مصيف هلا امدتسا

 | هدار ِ ۳ هر هراع توراو هثناضق یرهش یدیس

 : 1 1 ۰ ترش » ترە ن ف مادعا بوت وط شیر 2

 | دز قمدخ ه دکدتا اهذاو ضرع هب ىلا باب یکیدلبا ماقتا ذخا
 ۱ روک دم ندعم نارمرم ةسراب هنسدهع هلغلوا لوبعم هددینس تنطلس

 || یتلاشب و شاروب هبجوت ینلفرمصتم یرافاجت لبا جاو هیالعو قناما

 تولواناسحا یکلیلاو هنوف هلا ثرازو ه.هاس ۵ هنر هنددهع هرکصیآ

 ]| ندعم هللا یناربمرمم هنر جد هکب هللادبع یلغوا نانلوب هدنشاب جوانوا

 | یدبا شادا هبجو یرلفاعس یرهذکب و هینالعو یناما روکذم
 | صاع ا ضعب نکیا بان هد هینوق مدقمندنش ابن هب رمصرق هيلا راشم طقف
 / كنب رایضعب ندهداب ناکراو هوجو ییالوطندنرا هی ر دو بدأت كنءرضم

 ۱ یتفیدلوا یسالاو هوو كرا یسایصح یب هتکو دنا شعارق یتموصح

 ۱  یسودنک 4 ۱ عج یک كب جاقر ندنسحاولو هنود ی رک یراک دت شیلا

 | كنسودنک راشعا لیکشن هنایصع تنه ر هرزوا قءاع وف هب هئوق

 . | هرب ا هدنسبنرم تیافکهلوخد ارج هیئوق رکسع یمدناب
 ا یرلغاب ر اح هد ههاسم تعاس دنح هر هنود ازارنحا ندکک ود ناو قوحرب

 | تصصاو دن هبیلاها هلبا بسانم ناسلوتم اقا مایخ بصف هدلح نال د

 هلیبس> قلوا اتش مانابویم هلوا رغعو روم هدهسلا شلاح هیأت لردبا
 تب وعصو تجز عاونا مزلتسم د تماقا تدم لوط هدرارداح

 ناوعتساو نان یثک زویکنا ندنرامدآ روسحو یرج نامه ا

 نداروا بودا لوخد ندئسوبف هداف هدنروص شب تعاس هک رب هلا

  نوشروق هش رزوا ندنفرط هايصء نیعج هد هیص را و هنغان وق تموحح

 | هتسودنک هدفسیا شلدبا مادعاو حرج یدآ ردق یللاو شاردغاب

 یک ینیدلوا لصاو هنغانوف تعوکح هلی رامدآ قاببوبعا تباصا نوشروف

 نامرف یسادرف دوا رل ثیعاط تولوا راحود هتیشخو فو ینا رکفالخ

 ند داسف باب راو ندنفاط یر ےک هرکصذدک د ردتا تئارق یب لاع

 | یاو تموحر هدنحراخ هبنوق لا الا مادعا ید ردقزویکیا

۳3 2 7 8 



RE77روایدیا لیدبنو لزع را و اشا یه كنب روم قرهناوا ار  
 هنو یدیارولب رو ةیطع e ندناقوقوم هرانالف هدقحاو ۱

 هدنرطس ثالاوش تاهلو یدک تاهیحوت زوردنح هلیسح هعذاو تا ۱

 رب رعو جرد هلیمان یتاهیجوت ناثلوا ارجا هتسرهب  یدلی هنلوا ارجا

 ردشفل وا رظنفرص ندنا هدرمگ راثتنبم هغیذلوا هیخ رات داف هدکعا
 هنسو هرزوا قلوا هيلع سیم هنناهبجوت كر هنس راسو هنوئر جت آ

 هجور هلکلروک بسانم قازا یئروصرپ كنب مفد تاهیجوت نانلوا ارجا
 رونلوا هوالع هلبقر ( ؛ ) هدناتک لیذ یتا

 هرکصخ دک دا رارف نداوبناتسا یساقفر هلبا اشاب نمار حورمشع لاونم رپ

 هنکلتفج كناطاس یارک ماس هد هطاتح كب دج هبا هلا اشا نما ر

 ه دنداعسرد ی دنفا ىلع هلا تدوع یدنفا ل٤و اشاب یعاق بوراو

 ندنش دلوا مدآر روسجو یرج تبا اشاب یطاقو شنا افنشا هدلحرب
 ی هدنرارپ تیعج راسو هدننادیم تا بوشالوط لوبت اتسا ارکتم

 دیالع هلا راذک هرادکسا هرکصندک دنا غانساو اشاع یلاوقاو لاوحا
 یدا شیک هند رط

 شلردنوک هبلع صاوا هفرط رهنوحا یرلملواتفرکو ذخا اتیماب اح طعف ۱

 یلسع هکن نالوا ندنرلهدآ كناشاب یطاف لصالا ین ینبم هنغیدلوا

 + لاو لوا هلکغعا انتعا هسسجت يها اغا دخ یباح یشاب ییوہق
 هنداعس رد ییعوطعم رس هلا مادعا نووط ییاشاپ یاق یک ییددراو

 زدشعروک سانم ینا كنلاح هجرت هدماتعوب ندنغیداوا شابا لاسرا

۱ 
 مو قسا مالسالا حیث اشاب نح را دبع یا هيلا راشم موج ص

 قد رطو ردیمودع كندنفا دج ندیلاوءو ندندافحا هداز یزاعام

 ردندن ایا لع

 یرایع ناناو یربدم ینو امه ندغم یساضف رقزوب نکیا ینا هب مصیف
 مادعا نسودنک اردغو مای یسلاها روکذم ءاضف هنهیلع یدنفا لع |

 سومان هلا طاست هنضرعكنس» رب ندنسو راوجو امتب نسایشاولاوما هلا
 افعتسا ندنتباین هب سصیق كچعدبا عامسا یی رلقدلوا شنی ابهو كته
 ندیلاعبات ا اطعا تم هنسو دنک هرزوا قلا ییماقتا كنعو

 جسم تیم سد
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{4F 
 ستندن  ۱

 ا بوزو هنایماعهدنزرط هماند وا ولاوت مدار اب

 خا و ید ۳ شمادحاوصرب نادس مج اک ! وطو یتا ۳

 وارسا ییسهلج هساردنوک هک ش 1 هد . رزوا كرلک وش ك لع كيس 0

۳ E ناطاس ه دلاح یرافداوا ی س ود رددوا شلا اما 

 3 1 ۲ ندفلرداهب جد کا هدک دا تامتلا هنس ود دک كر هلک هاروا یر رمو

 دنزیعم اکا وس رز وس ىجەلوا نوا ا حارمشنا تود هلع

 بت ید ینلنادوف ا رد هراز زو ۳ ر اقاعتم ب ولو ر و یک هءطد ی راد

 لف هند دا وا رینس ندقلناص زود یا یداروس هیحو هنسهدهع

 یی روما هئاضرت هلا فارصا ندنکلسم دندج ماظن نالوا میام یسقرت

 طعفو حودقم هدهلاهاش دز ندنکیدتنا لیمهبهرادا هدنزرط یوژو یشاب

 هدام هع یطصم ناطاس هدد یدیشلوا ح ودع هدنرادنع نا ریکقالخ

 هراګایدل هلیماعتود هیسور بوراو هن زاغوب نک د قا هلبا امنو د هقرفر
 یجوصودنکو یدنارغوا هتاراسخ لیخیونامهیاغنود قرلوا مره

 ارخوم یدتا مادعا هلیا ماهداییدب رګ یا عا صاب نوا قهرذصان

 یدلبا الجاو ی هبهسورب هلبا لزع یتا هدک دلک هلوبناتسا اشاب رادلبع

 گی دک هعاعم یانادومش دوح دوخ نولک هلثوعد زا روز هرکود

 قددصت جد یراترضح ناخ دو ناطاس هلییسح قلوا لالتخا نامز

 یعبط ما یسعا نیکو ظیغ راما هدنفح هدهسددلوا رویم هرب رفتو
 ئالا

 با یک لشکنربغ كد دج بنترت اغا رادقوح هلبا كب دج یراب رهش را درس
 هلینسح قلوا یرلتموصخ كرا روز هدنرلفح ن دنرلقدلوا فورعم

 هسب ربق هلبا حارخا ندنویامه راد یتوک یی درد کالاوش زسهراح

  یشایبهوهفو یراب رهش راد انا نیما یسادنهک رالبک بوللوا ین

 رار داوا یشاب یبوهق اغا فراع جیاطاو یسادنعک رالیک اغا نافع

 فال وش ینا سش بصن» یفارشا تباع" نالوا لععم هرس تشم لدبت

 «داز اچ یسضاق رادکسا اقاس ندنرولهباب همرکم کم ینوک یصشب

 یداروب هبحوت هب یدنفا ندیاعلا ننژ دیسلا یدیفح

 هدلاوش لئاوا هنسرهب هدررصع لوا هرزوا ییبداوا ةیلعلود بآد

 + تاهیجوت



 ا هک دتا ط. ص ی هناسرت الا هو اوشا د ۳۳5 ما ل 3

 نالوا مع 5 هد هسورب بولوا یسادنفا هلا لاسرا ین یی رپ ندنرل غیا 3

 صا الب ید راکدا لوا هدک دتنا | نوعد ییاشاب ع ی قااس نادوبو ۲

 ا یرغوط هللا تاضاوم هتداغسرد ینوک هف رعو ندر یاع

 دوخت دوخ هللا روم هب هناسرت اا یب هرکاذملا دهب هلرااب روز بولک هتسومف
 امدا كنولفاحوا و احا هه انو نګ ٽکر حرب یک تعا دوق هب یادو. م هم ۱

 ینانادومف ا یاوک یکجوا كلاوش وشا هل راعدتسا نالوا ۳ ۱

 برغر 1۳ < ا اا و ر و دن راب هداز ناش نوا

 ا نیشخو ظبلع شەروک ¿ هجر هاد هدنرألا یرل- اد

 یرغوطو نوت یاعاو ند ماوعلا نیب هلکعروک هدنزوب عروو دهز

 لد کا اب رد نادوو هدب رات شدزویکیا كب ید فور« ود یلزوس 1

 یانو د یدیشغیک ۵ کد هر هلرغ کس قانادومف قرهلوا هدشنیعم اشاب نیس

 ودنک لر دا تروشم هحوا رم 13 هل راباد ربا رج جاقرب یک هدنایع» نونا

 یتزونارالک هلکعثو د هنس هب قلوا اشاب نادو.ق هد وروک شاار هثشاب

 جاقرب قر هلوا فلاح دن |یلعت فداصتلایدا هتساعاود هیس ور هدنکوا

 كر هیلورلدا یکردیک هنکنح ناصروق نواب را ندرت طخ هل راک وا

 ندنفرط ند هدک دتا ترشاس هدر وا ص هروالاب هنساعنود نشد

 یاعنود یکرحو و شخلهدز ههلیخ راک یک هدننیعم بوی هدنایالا مارب

 ندش هنارمهدوخ تاکر حو هدااح ینددلوا شمر و نانفشاش هجا هنو امه
 د ؛دهانادوبق كناشاب نیسح لوک اروم ندنکیدمروک ارحرب ییالوط

 هدوارانا چوا هعفدر مادعالالجال هلئس> یتآرج هاج ان تاک رح وال
 یداتروف هلربععت كناغا لالب یماغا هداعسلاراد نکیشملوا سبح
 اغلاو عفر ینانادومف هلغلوا یناتشو درع لامع بویلوا هبنتم هن نکل

 دنسهدهعقر هنلواالطا هرکستدمو و یدناوا الجاو ین هنوز رطو

 3 راډ هنوا دک داکود دا>ا س قلخ لوساتسا هدب واک هنه اک شاب

 لرد ا ليدهسا نوا لیصح كغلاشار نادوش ینیداوا ین

 قرح بو روا یاعود دم توراو هدر هدر و یک جاقر هدنکا شان ماوع



۲۰ 
 ۶ یاود وا هللا سالجای لا مت 1 ناطاس هلفمارضوا

 ب ا 5 ىدا بش A تا مداعا قو نوظ

 و 9 8 ll ا 7 اصهو مظن 37 1

 یدلاخ وچ یساعصزسستحیلفح ندنفجهنوفوط هنسهیئاذ عفانم راه سوک

 كهم هناهصو قوذ هسا تاود لاحر نائاوب هدنماقم یسادعک لع

 نوروشود هنااع هحهاکایدینا قرەلوا تالاس هلو ةبلاذ تعفنم بالجو
 ب را کب نالوا تصرف ریکنیک بولو هدنلفغ هلتهجوب رایدترشاش

 شمروط بونایط هصلی> هدلاح یب داوا روانو رادیپ هدنراقدصاب یتسودنک
 هرزوا كماعسود هنلا ایقشا اح هلتهج ینیدموا دادما ندفرطرب هد هسیا

 یدلوا فلت رار لزا تویلشتآ یهناه>

 هله جوو ندنغیدلوا تاذرب یلاع كب قو واربخ قز هدنفح قامو تاود
 ليمان ددج نایکس صوصختا ىلع رونلوا فست دننادلوا هدز تک الف
 | بجوم یساحاو اغلا كن هاعع رک اسع یکیدلبا بوتر قرهلوا هعفد یضکیا
 ۰ - رکراک بدو یار هك دلوا دعاسم یهلا و دقت هک هراح هب ردوظع فست

 ۵ ( تب ) ر ویعهلوا رأت
 ۳ باید ارفاو شووایس هناهب * بارخ دهاوخ رادناهج اراهج

 ۱ ةعساو ةجر هيلع هللادجر
 هدنداعسرذ بو دنا دلو یو درب هدنمان كب راکب ندنسهشرفتسم هب راجو

 ۱ ردشلوا نیش تسو هد ده تدم OT یاوالخ هد تع“ دبش راھ ج

 + اتو ضب رکیدو بصنو لزع * |
  ندوک تفک انلع ایتشا هو رک هدنعح یدتفا دعسا مالسالا مس الا هجوزپ

 ۱ امدتساو راطخانالوا مقاو ندنفرط الع رودص هل:ه> یراددلوا یلاخ

  نانلود قارمشالا بیش هت رب هللا لزع یتوک یھ جوا الاوش هنب رزوا

 یعدنرادصهدهرص ینبدنلوابصت ما میش یدنفا هللادبع هداژ یرد

 زور دنح یدنفا دوساو یدلروب درو هیس و لګ اشاب شب ماتم اف

E aE |اش الا نع انوص ,رکصذدکدا تماوا یمن  

 یدلرد'وک ها نغم نالوا تاه را هدیه تروص ۱
 تم
 ج سا

AT 



E.ما ر ردص هدر > هثدناح و 9 دج ماظن ت تلاش اب ی  

 قوسهنف رط هن 9 ندو ۳ ۳۲ دناما هناع 1 نر ود نابعا

 یسادنهک نالوافورعه ود اد هسوک جد راداع هدفدناوا رگ

 یدشمردنوک دنهباع اشاب یضاق هلرکسع كیبحوا ییافا دجا
 لئاق  یدلوا مادعا بولب روا هللا نوشروف اغا لیعاعما هداننا لوا

 ندّشطاس فرط بفلوا اغا نایلس یی وئرط ندنرلیش اکولب ودنک

 ودد نیسرواوا یناعا قصسور هن رب هسا رردلوا ینا رکا هتسودنک

 شبا مادعا ییاغا لیعاعسا هلفغلا لع دشک ر یخدوا هلغاروب دعو

 ی اهكب اغا ليعاع“أ هجا مور ن رکل ۰ رد ویمیییدلوا

 بولوا قو رعم ها لاج و نسح ی“ ةجوز RN E ینیدلوا ندنعابا ۱

 یدو ر قاارارب ندنغیدلوا مدار جانم هراہنز تباق سدا اعآ لیعامسا

 نام هدحوز ودنک هموق يه هدک دشود ۸ هیعاد عا ناعالم هلا باج

 فارطاو یتاقلعتعو عابتا هدقدنلوا مادعا اغا لیعاعسا فسا لاح هتره
 یرادلع ردا هرواشم هلبا عاقجا دمج“ ور ینایعاو فارشا كراوجو
 دوا بور و رارق هرزوا قلواعیطم اکا یس هلج هللا باا هنب رب كنا
 نسج هلیساطعا راتعل خور هده هرانا ندنساصحال لاوما كنافونم یلس

 كابلبامورو یدل وب ترهش هدا ز ندنفلس هدنفرظتقوژاو یدلبا بیطت

 یدلوا ردا نایرج یذوغت هدنفرطره

 نالب روک هدنرفس هیسور ناناوا داشک هدنرخاوا كنب صع اس ناطاس

 هر زوا كا لوق یرازو هلا هزار اکش راو تالماعم قم 4رورضو موز

 هجو یکلرگسعرس یسلا هنوط هلترازو همر هنسهدهع قرهداوا عاقا

 قودرا نکا بط هدنراکفا تلب رک: لصالا ف یسودنک یک
 * ندراکفا لوا بوفاب ةنهارسءاظتنا كراب رکبو هنفلناشب رب كلويامھ
 سست یادی دج ماظن هد وراعرجح هل a 9 ناطاسو یدّگزاو

 هنا ضو یراترمضح ناخ حلس ناطلسو یدلک هلوبناتسا هللما كیا دب اتو
 وو

eren 

 ےس دوج ر سج



 . رع هنف رش عماج ناخ دجا ناطاس یراترمض> ناخ دوج ناطاس

 زا رابدروب تدوع هن رلتونامش یار ادالا دعب یدیع ةولصو

 یموپخرابمک مم نوجا اص م تب ور لدهیجوا اش یلام باب نالوا قرص
 || یتانوق كلاغا فسوب ساده ناطاس ةدلاو قسا ناک هدنسوشراق

 | هددیع مو وشا نامه بواب رب و رارف هرزوا قلوا ذاا نصآ باب انقوم
 زا شاپ ماتم اف هلا مالذا شب یمادرف یردئاوا رادتا ږی و ف ظا

 ٣ _ _ یدلیا لقث هیاروا
 ۱ أ یدنفا دیشر نطصم یلج نالوا فورعم ود ادک هسوک نوک لواو

 i یدلوا یلاع ردص یادش

 ۱ 3 نلاح هجرت كناشاب رادلع 9

 | اح لالا طسو ندنراب هاب قصدور اشاب رادلع هلا راشم موحرم
 . | یرفسدیسورنالک هروهظ هدیناخیطصهرود ۰ زذیلغوا كناذ مان نسح
 - | هوا رادفاربب نکیا رب رفس هلا یسهنروا کاکولب یکیا قرف هدنساننا

 3 یو رداه هنلاعا رکسعو میش تاو یدیشلو نرهش ود رادع

 | رلپرصکیو حودع سانلانیب هلغلوا تاذرب ررر و ناج هنب رغوا شادلوب و
 بسک هليساطءاو ذا ناویحو هلتعارزو یدیشلوا رطاما یعرع هدنسهرا

 شید هب ودنک رانایعاو راکنمدخو ای یییخرب بودا ناماسو تور

 کالرکب هرد هب ودنک ودنک ردا ادس رادتقا هد هب ع قج هيه هرو وَ

 یدیشلک ةنلاحو روط

 لغوا یلکنسوت ینابعا قصسور هلا مدآ یلیخ هدنس هنتف ییضوا نابساپ
 دا رغزارهو یدلو رابتعا هداز كن هدنناب هلکعا تنواعم اغا لیعاعسا

 یدلوا یایعا

 قلیشاب یبوبف هنمدآ جاقرب هدفدلآ یسهاب روخاربم كلوب اغا لیعاعماو
 سد هع هلغلوا رادلع جد یا رب ندرلنا بو دا اص دتسا یس هبنر

 یدلروس هیح ول یسهمر قلیشاب یبوق
 ا ا

 < یضاف #۶



 تااوکجاقرب هتشب ندفداوا یرهناهج یناک رادنم كرلنابکس نکیا راثا |(
۳۹ 

 هباروش نوجا یرادت كج هیر یزیکا هلت هج فید وب یرربخد نوسلوا 1
 هلا موعش رارگن كرد قیفص هيفا 2 هو ی رلوداوا شلغاط ها رو 4

 كناوسن یهدرهناخ وب و نازوس یک اکدو توب یهدنفارطاو یژهلشق |
 رایدلنا نالانو تراغ ییارشا یرلفدلو هکنراو هنن رادجارفو هک راک ا

 هک قش ش عباقو

 ناخ دوم ناطاس ینوک هعج نالوا هفرع مول نع! ه دموق رع موب

 كجهدیا فیلکنو بلط ین رامادعا كنانرق ضهب یک اغا راد س ہد وامه
 فبرمشت هدقدلوا یرلمولءم كناطباض هلا ینا یرصت یراقدلوا
 ییاشاپ یعاقو اشا ضار زسرروظ هر زلشاد) وب هب ) هوا ندن وام

 تا |مدقا مدقرب ناما رانمرونک بو وط هدنف رط یزواس هل رلهاط

 همود هیایعش | هلب راعا ادن ید (زسهروا هراقزاق ا هدشنا دم
 ہلا تعرسس یک تبا شءا ییابطو رلددتا تکرح نداروا هلبقاط
 قامالش هک یدنا ریدر نالا اک ترور ها یئوط HE تا

 یدنلوا ارجا هجرسهدب ع یعهر

 ه دهن : سس معاج نوک لوآ جد یونامه ر۶ ناناو ° دنناب اشا راداع

 یدابا £ او مدت هت طاس قرط یماغا یرهکی

 زرد یس هاج تاافطصم ناطاس مورا
 یدالوا نفد هدسهب ر كمو> مع ناخ نیا دبع

 تئوتج" هدنوبامه یارمس ورب ندنوک جاقرب اشاپ مافعماق هلا مالسالا میش
 هعنج یقوغص یدنفا مالسالا جش یسهجک مارب وبشا  یدیا راثعا
 لردا تبحاصم هل ر و ايشا صد نکردنا تدوع بوهیج ندنسوب8

 رودص یرلکدلب وس رازوس احان هلت ربت ییالسالا 2 دب دج ماظن

 *هلءاعمر قجهنوقوط هنا لع سومان هک داش هدددلوا یرلعوعس كماظە

 یلیدبت كمالسالا جش ترا هنب رزوا كلوب بوذبا شالت ويد رهن ان
 مالعاو ضرع ه ةينس تنطاش قرط یتشدلوا ندلاحو تقو باجا

 رد راک |

 لک سان را



%Fکا  

 یدلوا قرف بوشود هزک د نکردبا هرجاشءو
 هر دم لغوا دجا یاح نالوا یک یلوب ندنرلن ادناخ یلوط انا

 ۱ 4 بم ناصوصخ یکی مان ان ها هّدسحو هلتفو یار هناهاش رک اسع

 1 7 E یتیوہق هنسهدهء ها بلج هتداسرد نم هنغهدلوا س هاا نره

 ۱ و ما دنوبو شا روډ هیجوت یسهیاپ قاژوخا ریما لوو یس هبئر
 هل قلوا یرب ندرلعجهالوا مارا هدهینس تنطاس ماهم ءال وا

 هلا یوم هدن راق دنلوا هداعا هن رلتکدام رات ادن اخو نایعا هم دقم

 یک یبهل زوکو یاو واه هدل وناتسا یدیا شات ویلا هدد اهسرد

 هړیاا یوه یاغا تولوا صاع قوحكي ندنسل اهآیلوب هدنما كخایصا

 . تو ةود ندنرلف دا وا نت ییالوط ندنسهعاس تمدخ بها رک اع

 راب داوا مادعا بویمریو نامژو ناما یک یکی دشود هش رللا هدنساتنا

 هغ رزوآ یس هلشق هولس هيعا هلفیک هددسدشن رادکسا یتوک هعجروک ذم هش
 دوانرا یشابک نالوا روم أم 4 هطفاحهلبا نانکس رادقهرب هدنراکدشا موجه
 قالا یایعشا قوح كو مايد هر دعق | دم هلا كه و نوط ا ین طصم

 هل رانا افلا شنا هب هلشذ هر زوا یرلئداع ایقشا هد هسا شابا مادعاو
 ردشل وا دیهش ید یش ابکی دوانرا هد اناوب بولک قاناشب رپ هرانایکس
 كراش ایک هلساغا قاجوا هرکصذدک دا قارحا ی هلشف ابقشا هلهجووب
 نا وب هدنژراوج هصلث ( رانی هدشاب هرص ینا كنروف ) و ییر هناخ
 نک اس هلا هراجا كناشاب یضاق ۰ رایدانا قارحاو تراغ قیر هاخیاها

 رایدقا یخدینا بویماق هن راک دتا ام یغانوف یتیدلوا
 ك رلولب تولوا یغانوق اشاب لیعاءما ینوتم قی-اردص هسیا قانوفوب

 هدنرود علس ناطاس هرزوا مولعم اشاپ لیعامسا ىدا هدنسهدهع

 كناشاب رادلع :دم دهب بواوآ غا كرح هنهلع اشاب یضاق یرایر کک
 هلا راعنسا یتغانوف كنا هدفدنلوا ب باج هتداعسرد اشاب یصاو هدننر ادص

 3 و راب رو ز یتییدلوا ی کن رغ كن اشاب لیعاعسا ی دیشابا تماقا

 1 33 ۱ رلیدشآ تراسخ معظع نماشا هلماقارحا نغانوق

 یکلئفحدنوا ید نایصع تایرا نالوت هدذسنلاوح هناحم وطو هطاق

 تدوعبویمهنایط هنشنآ كراناکس نالوا دوجوم هدنراک دا موه هفرط

  eراد ې +



 یو

 رلب د رابروق جد یتاوذ هانی حاقر رد رار اکیا و نیا باغ

 هدنرهبلاطم هلباراکنا ییرارارف كناشابیضاف هلیااشاپ مار رابروز هدەب

 ندا تد وع هلبقعت یامهملا راشم هدانا یرلک دلبا زارصا هدا ژ
 لصن ییامهبلا راشم بولک هسلحیوب  ندرلنانلوپ هد رب رکذلا فلاس

 هلیشذب هلنهج یرافدلوا شمبج هبهرفو رک ذنو نایب ینیراک دابا بیقعآ
 ندن رالف دلوا شغا فط احا یر ودنک رلتلوا هدمرق هدهسدا شمام
 هلکع | ریش ۷ هزار هکی د دانص ودد زرد نکلا اتیما ارح ردق دید

 هتشا در هدوهس یز بوينشا هن رارارف ی: روک مارک رودص

 ندنراکدلئوسرابروز هنرزوا یراعدرلشا و ط هکلبو راشچ اف هکیدت | قة

 رلد د۱ توکس یوئاتوا
 رلد رارق هدئس ویت كتارك اذمو تاثحایم ندنآ نارج هن رزوا كنود

 عدق هلبا عفر یغاجوا نابکسو قوا ارجا یرل ارج تقو یراق دناوب
 كعا تعاطا دنس قو تعج قیرفت هلیطرش قعاوا تداعر هرلفاحوا

 ی دل ریو رارق هدنرل هدار یا تعاس یس هک هج هليا جوک هرزوا
 یدلر وب رادصا یلاع نام رف نوجا یتفرکو ذخا كراب رارفو

 نیلح ابص ینوک هعجج یسادرف نکیشلریو تباه هکناص هتف هلتروصوب
 هز ارا مفاطرب داسو هتف ناحصا ضعب ندنراج اسود نولاهه یارمس

 یرهکی هد هس دنلوا مادعا یزارب ندرانانکس هلکع اداشک سوق قاتوا ۱

 ردیت اقلعتم كرلنا هلبا راشاب یضاقو نهار زرند مر امدقم یناطباض

 وید ردقوډ نهارجام هلرلذآ مز رد ابحاو یرهش« مز یزنک | كراس

 راهط روا نیم هناما دوهع تو دل وا شمرو هرزوا قلوا هسسد عور,
 نام8 هن را هلشو بور و٣ ک هورک هورک یراناکس یرلقداود يتاطواض

 هلی راشابکیب طقف رایدنیک بولیغاط هباروب هیاروش یخدیس هیقب رایدتا
 رلددلوا فات هلبار دغفبس نوشود هلا ایعشا یرایضع ندنرلیشاب زول

 یەرع اقر ندایعشا نکردا تدوع هر هناح وط رای وط هدانالواو

 هثرارزوا هلیغداق هنفج ترد دوا هلا نوشروق هیاخاهللا دبع یئاب

 هعر اصم هلبرا رکید هدهسیا شراب یتشاب كایچافرب هلیاریثش بوراو
 بت ۰



 زر نوا دل وطزوپ هناغطنا هقداوا هر هرکصتدنا_نولوا برقت : عام ردق

 | وه و قروي رب اکا نکردبارفح یررب نوا قمارا یردهلک شوکو

 ۱ را بروا رهاظوف روګر هلیواهش هدنسورلیا هدف دل وا حف یدلوا

 . یدناوب هزانچ جوا هدنرلکدربک هنسورچلا یدنیچ نخ رکراکرب هلغماوا حد
 ۳ اغا مرح ۸0 فااس ا شاب یزرژپ 9 رادلع یرب

 ۲ سونا مش ا تیرا | رلیجارا رر

 | اشاپ رادقاریب یرلکدید یدتیارارف هلب رفثرب یسهجک نوضش ) بودرکس
 3 ی رایدتا ددرد وند (رایدنلود شلاف بولاکوب هلشادقرا رفنییا
 || هل یسوبفاشاپ بوناقهنکوا یبراغا راطق نامه راک داب قجەلوا یساغا
 | رب وروس نس هزانج كرادلع هرکصندک دتبا هنبامم یرل هزانجو راب دلک
 ۲ | هل ی دن هدعد هلما لر" دنا ديه لاح لع نوکحوا بوروتک هتنادبم تا

 ا 3 رد رلشعا املا هنصا قدنحر هدنجراخ

 . . هلفلوا دادنشا رک ولع ندیکب داسفو هنتف شنآ هرزوا ح ورشم هجو

 | یو اح ینیراما كت اوذ ضعب ندنلود لاج رو ارزو یراب روز یرعک»
 | لتق كر دیا ماهنا هلبا ذصقوس هدنتح یراق اجوا بوپاب هلص وبر
 هداز یدنفا اص نانو مالسالا حث هش ندک دتا اعدا نرلم ادعاو

 یبس ندنعیدلوا شمربو یونف هد دج ماظا رخومو مدقم یدنفادعسا

 هدنرلک دا فیلکتو بلط سماك هسلع هرزوا قفلوا اضةتساو لاوس
 لیلج تاذرب شاوا مالسالا حش قاتتسالاب ) الع رودص ناثوبدسلم
 98 نراش * هصف تحوع قسارحا کان دلم ار آ لو مدو تافےلا

 "هد اڌفاو احدا نم هلج ردارغ تەدرش تعرح لاهتلا بج وتسمو

 (ردفوب دلاقحا كيا تقفاوم هر اوما راکوب هقدلوا لاله ضرعم

 زوما هراد) هتشپندنا *رایدروک زاو ندهیعادوب یرابروز هلیاتابثوید
 ثروم هن هيكل طاصم یادعفكرلنا ردتلود لاحر "هدهع لوح تئطلس

 "رام قتلودرازسا یابا نح یدنفابلاق هلجزا رولوا یاشار و شاشغا

 تب واوا ناذ رب فقاو 4 هلود "هلاکم لوصاو هطورشو دوهع ماکحاو

 هدیر وصوب رو هوا ارجا هلفرعم كلا ییالاکم هیسور نالوا تسدرد

 هلا دارا هعنقم لدا یک (ردتف ادص یاوعد "ینانم كعا اعا یس هلج

 4 باغ #۶



 رال الد واد ( هدزب هناخ وط هل را ر هدر هاسر اراک )و رب لی

 هدد رص یراک دلبا ت توعد هاديه ن زا یرلئاوا ۰ ۱۴ RET كرد |. اد ۱

 تع>حرو تعا رف ندکنجهزب نکداهدودرا راد دناص هرواک یر هعاق الکو )

 ندنرافدرغاح بورظاب هدرلداقز انلعوب د (یدنلوا را ائاسا نوعا زما

 نالوا نناسر ندیهاشداب بصغو ل اشدرپ ندماش>ا و رشە لاو ەر

 رايد الشاب هعمح هلن نع هادی« تا حجو جوف لر هنلتراسج ایقشا

 یودرا نامه بويعا تاب هدنس وشراق نشد رخومو مدعم زس راع
 كتل ود یالک وو ییولعء كن هلج یراکدلک هدا رارف هاا یو ایه

 یوزج كرلنلوا یر وشو رکف ردق هرذ ینجهیمهناصر, شراقرپ هند
 ناک را هلبا هنانونحم تاهوقن هلو نوجا كئروا یني رایع ودنک نکیا

 هلباقم یاراب هد هسک جا بولوا یازممای> هلو یرلقنا ناتهب هود
 ءدکعا ارهنسا برقا ندقازوا القع هنبر راوشمو روطو ندنغیدملوا
 لها نادیم یدلوا نام ییعص كتموخح یدو: نایصع هک هراج ه ؛یدیا

 یدرشاش ییغج هباهن تلود ید راس را روز یدلاق هنایغطو یب

 هتفیک یدنفا لع یل هرو» یرطان هیرح لا اشا یصاقو اشا نمار
 كرد ینغج هیلوا یس هدئاف كر ارصاو تابث دعب اع* عالطالا ىدا
 طول رم هدنکش وک لا بوعیح ندنو ام یارس نامش هلا ناع ذاو

 رلیدتنا رارف هنفرط رادکسا ابکار هنسهنیفس مخلرق یلکروک_هعط هرنالوا
 عباوت ردق یللازو یتیم هتکی دا روهط هود عئاو هغہەمچ هب هر هد هسا

 رارف یاشکنابداب یرغوط ههممه بولبراطقا هب همردکچرب هلن اعاعتمو

 قیرب هعطقرب نالوا رومأم هن رابیقعت ن دنفرط ایقشا نکل راب دلوا
 هرقندشاب. هلء راهم الک | ییکچهشدب بواک یرشالقا ندهفرا یس هنیفس

 رو٥ أ هني ةه نحل راکدتا رارف 9 قر هقرح هر هر 7 پوشان هس و افتسایا ۱

 رب دابا تدوع طا راثلوا

 بهم رّوکو نودوا نالوا اهم نوعا اتش مان هدیلا عبا یراس لاونمرب

 نوکی کیا هرایچ ارا نیغرق یزوک ناشال وطیپک هناورپ هدنفارطاشنآ قرهلوا
 a دم رسم تودیع



 سس اقا د ارا شابا قاع هتاوضو یب لها تعج
 ما هدکلرب هلبا ق اعلا هنهورک ضرع لها بواک كر هروک ینقرفتو
 || ههشدناو فوخ بوقاب هنتشتو قرفتو واف اجوا ءرابدتا مایق هب هظفاحم

 ۱  ندنفیدلوا و لع هلی نی> ور به نا ریکب توس و ناک دو ناخو راحود ۱
 | رد و یرثلابعو دالوا كرلوتقم هدلاح ی رافدلوا رادکاو مالا یانی
 یرلیصعب و هدفل وا نالانو نادر ۴ قرطفرط ید یراب ردا راسو ردامو

 ناطباص یرعک هجم دادو ( هلال لاط ناسالا سب انا ) ںواک
 رلب دی هدکع دا تا هاو یس هلا هظراع مو" م هناوعاو

 هدتم وکح فر طظ هل دهاخ ف وک هبنش راس عج رو ؟ مالک لصاح

 هلی وب یدنود هی دینس تناعاس بناج یهجوتو لیم كندءامو یدروک
 | هدانز ك هیلعتلود ناهاوخ ریخو یدناوب هدلاحرب کشم كب ولفاجوا

 داسفو هننف شدآ ندغوس ینبرح رایج هبج زونه نکل یدننوس
 یدنل ولع رارکت

 قیاس نادوف ره لالە یوک دنشهب یسادرف مود مم موب هک هل وش

 ف ورع» ولد دج وا هربذ اق ايو شالا نچ تولوا ندئ اعلعتء اشا يع

 رش یاوپل زکرو روبع هنفرط اشاپ مساق هل رقترب تنیط دب رب نالوا
 زاغو و هطاغو هنارت هد وکروا 7 كنفتو بوط كيدا روشو

 یب تارمشح نالوا اواو اقا رک نیک هدنرلذ ا یا

 نامه یتیم هنترهش نالوا عیاش هدنوافش قب رط لصالا ف كن داتعا

 تو ا تع رع هنفرط هارت ادا هدک دشا داشجحاو عافجا هدشاب

 طوا مع های ین هناسرت ندنفد داوا هدای زایقشا تیمجج 4 سف و وجه

 زاد تیک هب هن ا وط ه هرکصت دک دتا طض ینو ربع نافس نالوا

 هدنادحرنس هلدمس نودا څه روس یرکا كنتارفت ی هرعو ىج وط

 هدن وړامه یارمم هلی رکسع دیدج نابکس الاب هجو رب رلنوک وب یرادعهر و
 سوف هنا وط هد ما لوا بولاق طفصسهزاكي هدهنالوط ندنرلفدناوب

 زرلیا قارحا یرک هلشف زکه سیا زاچآ رکا هدسبا رایدتسیا قماچآ
 رلب دت | هملاسم باب مد یخدرلنا هلکیا ددهن یی رودنک ایفش اوید

 هلهجووب ایقشا نکیا شمابتیچ هنادیم یرلناغرف یرص: ردف هتقووب
 ییران افرف یبهب رعو ىج وط هرکصخدک دتا طیض ی هناش وط

 تع رع هج نا دوم هرزوا ی راهش ای تدا لا راما هدف رط لویناتسا

EL ۳ 
 س ی



 رایع مد درزا ف ندایقسا تسد یر دفن هل. ۱ هلبسو وب دون 1

 نامش ند ر rE نیت یتثود هتنطاس "راد ن 2 سالخا 1

 هنو امه یارس ا نادتسهزا یرانوشرو ۳ كاف و اعا

 یاحراب ید ماطع یارزو دنرلقدلو أ لخاد هنودامه زوضحو لصاو

 مهلا و یر رطح o دو ناطلس دا ی رلقدلوا مای ۱

 ناطاس كره د ( یدلیا تافو هد ردارب ) و باطخ هلیا تافتا هرایدنفا
 بارشا یش دلوا تازا ب الس *ءیاتفا ندتاهاکم "هرطف تكا

 یھ اشداأب تکوشو رع یاش ن درافرط الع رودصو ارزو ی دابا

 تشل هباقهتسا نماد كن ولفاحوا قرذلوا تم زعا عسر یاغنا هلسامد

 هبیحو مارهلاو تاعر هبداروط دعراعق کا ( هدقدناوا ضرع یراکدلنا

 ل واتا نوت لاو رز رولوا لات هم هناهاش وعع هسدا رردا تعاطا

 مهتنم رو رلن وسراو ر دلکد لباق یراوفع ید هس رولوا نازوس
 یس هلج هلي راهرو ت دالح راهطا واد ( رلنوسرب و یباوج هدراهف

 هن رژوا یراعا اےر هدتعافش ضرعم ییسالنآ بوط نوا هننف عقد

 مور هدننعص لاح ناس و روانا یا تعارف ندقمآبوط

 یه یماج دجا ناطلس یددفا اطع هداز قحلم نالو | یسهراب یا

 ا ب وراو یباردنوک" هنس ورق ا هدکلرب هلا روخاربءما كحوک و

 تیعج قد رفت ید ندنفرط رانا هدنرکدتا عیلب هن رااغا قاجوا یی هینس

 تج دن رزوا یرادایقنا یاوعد یمادرفو ی دلدبا دهه هرزوا قوا

 قر هناوا تعارف جد نددنح ی هدنفرط نودامش یارمس هرزوا قازا

 یدلواروم اه رح یافطاندنو اه فرطاناد ع یساد کک ل وق نالوا
 هدن سه یسامطا كب rer لا قوس را هبمولط قرط قرط دن رزوآ كنو

 نویلوا دنشم ندشدلوا وایدش راکزور هد هسدناوا نربغ ندفرطره

 عساو و : زلناخ رک راک لوو لوف قرەوا دتع ردو هر اه تو یسادرف

 لاعحا یسبلاها لویاتسا دیک لوا هلع ءا یدنایط هرانادیمو هنار و

 ق ر هل وا رادو ب رطصم هلا رارسا یدو فوحو ران تیارس

 ی



 . ىدا د وط د ال داسا ی دتا هبراخم هلبا
 ابا راذک سوق اغا اضعب یرهلک كرلب وط هک ردن د داوم بت ناداش
 سهرانه كنعماج هبناعلس هلکرب و راسخ لاصبا هرهلاخ یهدنراوج

E 2 a: 3مچ ندنازواج یراکدنبا كنابعشا یسلاها لوبیا  

eلها ودد ا ۳ شا  RRا هن رزوا  
 تموکح اهد تاقرب كردیآ ضارتعا هرب وط نالتآ هلب را كنيلسملا
 e TO هنس

 i تتسهد تبحوم هرااما ی دراو هنس وق اما د ر داك هدام مه

 1 كردبا هت اهب ود یدااق ن ضا aa رو هق رفت یر يعج
 || + هیمالسا نربغ ینترمض قاجوا نیا ش ہک نوشواص هناروب هناروش

 ۱ ید هئااو شم رمسوک تابت ۷ راک فا راندا حجرو مدعت

 | |  رابدیا شمرو رارف هدیزانپ هرزوا كمر و ناج هدنروغوا یراقاجوا
 یس هلاخ ودنک سکره هلکمر و تشهد ه هلج روکذم قی رح طف
 IÊ ایقشا تیعج عبطاا راک یک هنس هل و تع” لرەشود هن دیک هظداع

 هکابوک هلخاوا هشزدناو رکف بحوم هدیشاتکی دیدانص هسیاوب یدلعاط

 | كرلنا یکلوتنم یانا قجنا بوبلوا راکفا مه هليا ایقشا یراغآ یاجوا
 نامرف هنره ن دودا فرطو ی رافدلوا ایعشا * یدارآ راتفرک ید

 فیفوت كرابوط هللا یرلفجهلوا دابقنا هداد ندرک ةسیا رولب روپ
 هوامش یارس قاتلع رودص ء رژوا كّا تعاغشو زا ینایطلو

 رايدر ورارف ةرزوا كعردنوک
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 رلیدبا هدقلوا رارعلاراد مزاع هلرذاصا اراضق كد زهناد نوهروق نالا

 یایشا یراقدلود ند» رطر و نا سه كبو هرلئاذگس ندرطر ۵ساا اوشا /

 هن رازوک یرایضءب ندنراعا هذلاح یراقداوا هدکشا اغلو تاراغ
 كهوامتب یب رهناخ ردا ما مئاویدرد را-فرطتلود یناسک یراکدردسک

 هرژوا یر ه ربدتداع ىزا روز یرصادو هدکبا اّربحا هسو۶ او ضرع

 یافطصم ناطاس قباس راک دنوادخو یساحاو لتقف كن هنس تنطاسناگرا

 راد ددکشنوت زوم یوم یک یل
 فک فک یدشلوا م ادعا او نیا دک اهد دسدا :a ناطاس

 اشاب یطاقو اشاب 4 طءف قدعهلوا سّرسد هنالرص ةت راد هنمادعا

 ك دج هبا ندس اما هب رګ و یدنوا ىلع ی هروم یرظان هب رحم و

 ردجحردنم هدئس دیگر ات كنماما البا یکودا شلوا مادعا هلبراتفرعم

 مان یشابکیب یجلغایو اغا نایلس یساغا یتاجوا نابکس درله راعوب و
 کک هلدس> قلوا دیهش نابکس زوایمم ندزو قلا هلما بلد در

 یرکسو لب دج ناک هکنرح و ناو لّزبئو فءط ةا یتوف كن هینس

 همرد كب تردو یرلودلوا شعامروک ماعن یک کرک زونه الابهجور

 در واف هرایعشا 9 ا یرلفقدلو ترابع ندنار هل هاح

 اما نایولس ندشدلوا یی رک ی راتراهمو تعاع كنم رلطزا ط

 ههایخ هرلنانکس قخاوا دیهش ام یرکد لایک ی شاکی یعقلغارو

 تافلت ردق كبشب ید هدایفلاخم فرط طةف یدبا شاک تشهد
 یدیا راشلوا شالنو مب راچود هدرلب, هکب هلفاوبعوف و
 ك نوا هدلو.مالسا اض ەد لرکسع ولولعت هدا ا علسناطاس

 هساوا دوحوم رکسع عم ردذلوا هرکو ىدا رولو دوحوم یردف

 درلنابکس یکی كب تردوش یکودا قج هوا هبلش لاحرد هبایقشا هورک
 رد شلوا تبان هلبا یکناد مو تعاجرانآ یراکدتنا زارا

 هتفواوا قأوا دیهش یسهداز ندزو قلا كلا کس ك ترد لصاخلا

 طءو ب ولوا كعد تام اض ههلرح هح هنس ته وکح هروک

 ن دنغیدلوا شاع: ی رزوک هدابز ك یخد رای رصکی هد رو راو
 رلب دلو ب رطصم هداعلا قو هلن وق روق نرلک هد ره هن راذیعج

 ف وعا كمَرس وک راکفا مه هل ونک ییالع هد هماع راظدا هلع ءا

 س ج ا
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 2 هانا نایلس هداننآ E 3 ورش هن هلناعمرپ روح

 هتسهآ هرزوا هيب رح "هدعاو .اکک صا ندنولامش یارس نوا یسعا

 .تثیه بوشاوب لب هفرف یکیا رکید هدشنادیم تآ ردا تعجر هترهآ

 ی رلب دلک هنهاکشدب توی ب باب ر

 2 E م هفرا نامه ۳ دیه هلبا موه

  راناکس هلذلوا لعنشم هلشف لاحرد رایدر و شنا هب هلسف قر هشالوط
 رانابکس یهدنویامه یارمس «دلاح یرلقدلوا شلاق هدنسارا شنا کیا
 نوک لوا راددراتروق یرلنا ردا شی وروي ولتدشر هل رزوا . ايشا
 قرص لا فالويلاتسا دسدا یلاوح لوا بوسا یسهوط نو ۲ وات دش کب

 .قبرح شنا قرلوا لءتشم هلشف لاحرد ندنهدلوا یررب ولعاحدزاو

 هو كنيفرط هلباتدش بسک هدا زك و تبار هنالحم ی.دنفارطا

 ۱ رلد) وا عناق هنکنح كنغت ندفازوا یخ دفرط یکبا نیغلوا عام

 زور یاع هنوع رکنا لوه قارح و شا ندفرطر و رتسو كنج ندفرطرب

 ییدادنشاو داد زا رلللوا كحهدیا افطا قدرح ب ولوا رمحاتسور

 لوی ناوید یلوفرپ n E عبطلاب قإ رح ندنرلفدلوا م دکعا وزرآ
 لرف ریو «دکفک یرخوط هنناخ اشاپ نایلس كردبا قارحا یتفارطا

 كنءاج دجا ناطلس یرللوف رکیدو یتسلاوح هناخ رنهمو هناخ رتفد
 لوا ندنغیدلوا هدکعا قارحا یراوشراحو نالحم رکید یهدنفارطا

 ددم كرد,ا ناغفو دا رف دنحره نایصو نا ولو نا مه نکاس هدر هلګ

 ییدلوا ندیا اغصا بر هلو دان رف هده سلا راش ون کسا تانعو

 ندنیفرط یی و رادجنز بولیآ هغاشا ندرلءاطو ندر یهک لنهج

 < نالبآ #



 نابز "هدروا یه ورخا "هلن زج روجا یهدهبراو دعفادم نالوبعوقو ||
 راک اما هد هسذا راشم ب هدنا لاعا نس> ین دهوق رم رک اس ع تدمرب لر اا :

 هدنوباه نوردناو ن دنغیدلوا راکرد یراةجهلوا راحود هروتفو سأب
 ی رللوب وص كنونابه یارمس اقشا هور هدلاحیییداوا دوعع» هرمخد

 هنب رزوا ایعشا هلیا حورخ ندن وامه یارس سراج ندنراکدتا مده

 یدلروک ندلاح همزال قوا موش

 كي ترد قرلوا روم انا ناھ ی سانا قاجوا اوو برح "هرج هیلع هاش
 مو هن رزوا ایفشاو جورخ ندنونامهباب هليا بوط هعءطق شردو نابکس

 لر هلک هعوقو تافلترادقررب ندیفرظ بوئالشاب هب هب راحولناقرب هدک دشا

 ییایقشا نانا كنفو بوط هنویامه یارمس هلبا هدیدش تالج رلئابکس

 یس هلشق رلیجهبج بوابرپآ هقرفر ندنرلحاو . رایدروکسوپ ورک

 ییایقش ایراقدلوپ بوریک هب ورا هلبا شب وروب و ماصفاو موجه هن رزوا
 هدناادیم تآ یسهقرفر و رایدتا طض ین هلشف كردبا مادعاو لاق

 هدنفارطا یسوبق اشاب قرح یسهفرفر رکید هدلاح ییدتا تلوص *هنارا
 ندناوب همشچ ینوغوص هرکصن دفدنغاط بوروا ییایقشا نالوا مه

 یدلبا قالا ززیسج مسق یهدننادپ«تآ هلبا تدوع

 تشهدو فوخ نروم هراب هاب یسهناروسج تاکرح هلی وب كرانابکس
 هرهناخ یهدنلود ناوید یکا بویمهدیا ترج هب هلباقم ندقیچآ قرلوا
 ماجا یر هشالوط هدرلفازوا ید یزار و ناهد ندز وک هلا لوخد

 ۱ یدلشاب هغلوا نارکن هراک
 هوو نعسق رب هلا مست ریسق حوا ی :رکسع اغا ناواس هن رزوا كلوب

 هيوق روخا یتسقر بوغارب هدشادیم تآ هرزوا قلوا هیطاتحا
 یدلیا یا یلیکنتو برض كنامشا یهدیلاوح لوا هلقوس یرعوط

 یدتاتک رح هلیوت ناوید اهجوتم هنسومفاغآ یسودننک یخد هليا هفرفرب

 هدنرامضب كل )هناخ یهدنرزوا لود نکل . یدتیک ردق هنن رازاب داغراو

 یرلیضعب ندرتنابکس هرزوا قعاقارب هدورک یترلنا هلفلوا تخم راب رهب

 هدااحیی داوا هدکک فعض هوو هک دلو را | ا نايلس هلک رك هراهناخ

 هابط هنن رزوا رلنابکس یرلیضعب ندناو دذ نالوا قلعتم هراب رکاب
 بم هیچ ی ع

emمس  ogg nsنهج سر مس  cra nnerرب  



 | یی رلوتهدافراو دارکا یرلودا ا لارا راطبا عم هرالګ یک هناخ او

 ناکس  رلبدژاق هدرال یرلقدلوا هصکلوایرلودنکو  را,دننکب یر هلغةو

 اخر الد وید رو شوب ا نر اشاج
 اکو هناخکیاق ءا هنلاغحا ثغا نوش هنسوقاغا رنا کسو رلیدر دعا

 .یتسوبفاغابو رو هم هس ازيا ننهورک فاصار سو تاصونو روساربج

 رایداواروبج ها ردو طع یف را لج مدآ رزوتوا مشیمرکی ید هدلب

 را ینوک هبنشراهجی 2 کس س رک كم رس ناضهر یعل یادرف

 ی .لکوآ یاغا د نالوا یراغاو عامجا هدنراوج هینايلس را لع

 س راب دا موج و تکرح یرظوط هنفرط هیفوص 1 هی بوناق
 نا صاح ىح نالوا دساف یس4 ام راج جد ندیلا ها گرا و

 2 رد ا نواه یارمس یک ردیک هبارغ قاقتالا

 ۱ 1 یکی رکزو ھ هلي ساوا e هددهعلا بب رقیرکسعد دج نایکس

 ۱ لوصح یتربغ قاجوا هدرا و یرکسع طابضنا هدنرلما دب وناوا ےلعت
 ]| ابیعشا تیعج تواوا هدنسهدار كم ترد يع وچو ندن؟ودا شمالو

 ]| لاحقفاوم قلوا تکرحیفادت ندنفدلوا نعاضم فاعضا كرلنآ هسا
 || یکی زهران هیفوصاباو هطاح یتوبامه یارعس ایقشاهد هسیدلروک تتصمو

 .هفعا نوشروق هننورد نوابه یارس هلا دوعص دم لا صءب

 | ۵: رلکلبا كل هماع یک ماذج ضر یرغ كلب رح لب تشو ندنراف دالشاب

 2 ایکن او یباولحو ىجا هدنوبامه نوردنا ندنغیدلوا شم هلشيا
 | یارس ناظفصمم همدخو نایناسو اسو ی هطااب لغلزو للهالکو
 هدر یرافدلو اهنت نوفاب ہلا تموصخ رظن هرلناکس نالوا یتاطاس
 ید زارا مای هنب راهادعا

 لالتخا هلهحو و ید كنوردنا هن رزوا یتوافشو نایصع كنوربپ

 1 اه تب یزد و زا

 زد بم اشتر

 ارژو راسو اشاب نار هخ دلوا یسو هو روتف بجوم كرلنابکس یتزتفو
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 زاد دیلی لی دح هدابز ك ك : روآ یتیغیداوا ا هر هعفادم كەس تدا 1 ِ

 آنان من 3 دا رلرعا رب ی ی د راشو مات یکسا هدنروعا تلودو ندو 1 3

 دید انو وح اکو قانیمو دېګ هدر لاب هرزوا كعا ناح ورم یادف ۱

 دوب دروع هنهلع هرس تموکح هرژوا قمالربا ندرگیدکب دف دیه وا

 یب نالعا لا ناطاساایبع جورج عاد ناہ#و رل دلتا قالا

 رلیدشا ماحشفاو موه هنن رزوا نویامه یارمم فرط فرط كرد ا نایغطو

 هد دلج ره هل وا هعقادم اب وو ندتورط یرکسع لب دج نابکس نکل

 .. یداوط هل را هشالی رک: رلقاق:و یدلوافلت رلیشک هجن ندراب ره

 نوک لوا هعشي ندنرلودلوا روح هنءحر سوم رل رھکب هل: ه> وب

 رکاسع ندنعبدوا ور هاون هدنونایارسو دودسم زالوب وریتدحا ص

 هرزواكغا كرادت هراس تالوک امو هبراطفارا درب انا ناولس یماغا اعم

 تکرح ورادا هل ا حورخ ندنونامش باب هلل رکنس۶ دیدح نابکس زویحاقر

 ی راتیعجو كرد ا ٌش دوآ هب رز آ یر ۳ رف ایهشا یکیدلک تسارو تو

 ردو هشاط ییکید ید ادیم تا هلیلوت ناود لر هیلبا رامرات

 نوعا نوا یاس هلا دخا هسا د وب هن یس هلو عم كروحو تع هدرا کد

 نا یاهو تایح كر زو هرکصتد دعا كرادت ه راطفا های

 ٠ یارس بیرق هعاش>ا هلبا تدوعندنرافرط یلاص باهرزوا كنا قیفحو

 یدلوب لوصو هنوباڅ

 هراح هن یدا رولیئروق اشاپ راد یدیساوا مدقم تعاس جاقرب تکرحوب
 نامشیسادرف ندنراتفو اسما هما اشاب راد قحهلوب نیر اضق ےکح
 تصرف , ولتعسو كب نوڪ | دادعا هسلا تد هوب بوئایظ ردق:رمصقتقو

 داد.ا دیودنک ندفرطر قراوا یرثا لغاغت دوخاب تافغ نکیا»
 نکل یدلما رابذ-ا ندنسادعا هلا ران یاملا ههناش> ندننددم هئلوا

 خد راشیا هن رزوا كنوب یدیک بولوا ادف هدروغاوب ځد یسودنک
 ناضمر هتشيا ( الوعشم هللا ما ناک و ) یدشا بسک .تروص هقشپ
 نایکسو یدلوب مانخ هلا تاعوقو وب ینوک یلاص یچندب رک: كف مش
 یسه راع ماشخاو صوصیلعو یسهلاقم هنا روسچ كن رکسع دیدج
 یدلوا هقر 7 ؛یداب هب ایعشا هو رک.

 توس و aE سس



 | یبیا داکردیک
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 E E ی 1 ۳3

 رم زونه هددینس تئطلس دز یتاعو تایح للبظعا ردض " هکردلاق

 هزال یا نیەت كناذرب نوجا روما دفعو لح هک ولاح بویلوا
 تحاص یدنفا شم دوانزا ناناو یاب شواحو هن.دلروک ندااح

 | ترادص نبع هنغادلوا تاود ځار ففاو هقدلواو تزاسحو تأرح
 . یسادنشک لوق ن دیماقماق فرطو شلروی نییعن ییافماه یبظع
 رد لر دک ناتفخ ها دج

 ناخ دوم ناطاس نوعا كمامروشود هلا لذارا هن یموکح طف

 تاک رح وشراق هرااب روز هلرس هظفاح كنو بام یارمس ی رلترضح یدع

 زا نالوا مم هدرادکنا ادعانتم ندنفددل وا شعر و رارق هب هیعفادت

 | هوم یارمهاشاب ل٤ یی دخرخ هلا اشاب خاص ارد نادوش قسا

 || وف یخد كناشاب یضاف هلااشاب نمار ارد نادوبف بوالوا بلج

 / یدنا شلوا رداص هینسهدارا نوحا یرللک هن وام یاس هلت راهدوجوم

 | یضافو یرکاسع یجب وطو یرلنابکس یکلتفخ دنول اغا نصار هلع هات
 هدرصع لبف هللا راناکس نالوا برو دوجوم هدنس هلشف رادکسا اشاب

 ا یرکاسع تولک هیونابش یارس یرهلوا راوس قروژ
 رضا هبهعفادم هلا نیصح یفرطرهو نبیعئو مست دن ویق یارس

 راد دل وا

 4 هیس هنو یراکدشا موش هن رزوا نوبامه یارس كرار رکا %#

 هک تاعوفو راسو تا راع نالک هروهظ #۴

 بورالشاب هلبا تعالمو اجرو تعواط یور هشیا راب رصگب الاب هجورب
 هثوباش یارس ید یی یدئذا رهاط هلیسامدنسا یصا ا ر هش راودنک

 | هبهثرکیرلفدارا یشیا هجزسهناش هسبا یراضرخ یدنا راشمردنوک
 هن رللا قاود مامز یک ینبدلوا هدنربصع طصع ناطلس هد ورونک

 . || بوراعم هداز اهد هرکصتدقدلتا دناهج هله یدا ترابع ندقلا

 رودهناک اب یی راهم هتسدنک هکر دام بواا هبیزآ ی یک قاراو

 راد دلوا رد رازاب و قاوسا

 هدب وئاوابلج هنوباههیارمیرک ا.ع دب دج نابکس الاب هجور هدلاح وش
r 

 4 تنطلس ¥



EENی  Eهک  
 2 رد 0 ۳ 7 ۱ 8 2

o %رک  

 یک شوق یر کک: زویجاق رب نالوا دوجومهدنرزوا ںوقیج هام” هبق باج

 قرلوافال هلا را حا د ص خد راناالوب هدنراوج :قارطاو نار هداوه ۳
 یدلوآ ناشی رب یک یسب روا لی یسهض و نان تم ناک |
 تاق تاق نوجما هءاصم توو هل٫ ور ا صوص مود ر نر هعرعزو ۱

 جم هلیبس> قوا شنلوب طول لوا غل یخ د هدنرلناق رکیدو شخلوا اش
 دهفف و (شادرف ودا یا اح يه ندقازوا) بویم«دنا برق هنر یو

 رھ هد دص قلع ارا نوا قاوا رزو م“ نه اکو رهوگ ک واق 1

 شکلق هداما نوح ا ا ث ماا ق وا تودالب و طظ ید هورک كح هرس نر ۱

 هنسافطنا هم الوا نکم برع ن درر نر نر كياشخار اسو ك.ط> نالوا

 هلا رود هده داو نورد ید ايشا گیدو روش ال وط هدنفا رطا هلا راظتنا ۱

 ا
۱ 

۱ 

| 

 ی رار ا ثابلاع با یک یراق داوا شاخر و ترح اا ندقازوا ۱

۱ 

۱ 
 یدار و لاح هکعا رک و لع هدا ز اهد یالتخاو هو شا 3 ۱

 هلحشرب لوهو ماصم هدنیهزرب ز كرم اب وک ندن:رط اشاب نمار هکنوج

 ندنرومق علق یر” بوعیح هل رط لوا اغا راداع هلفلوا لوی راقبح

 هذارمشاو نایعاو شاوب صالخ هلدا حورخ ارگنتمهدکلرب هارانابکس ناقیح

 هدکٌ توقف رشک: قرهنالب وط هن ابی ردیب یخد رانا بود نا و نالعا

 ششود هشالت سان ماوع هلذلوا هعاشاو مینص رزوس وللوب شعا
 هن رلشادلود هلا بیذکت ییداوح وال وب حد ولفاحوا ندنراف داوا

 هسدآ رولوا ىج هئاوا مو هرهش نورد هک داشو هدکعر و تراس

 رلبدا هدک ا مادقا هتیعجج رشکت نوحما قلوا ردنقم هفعفادم

 توروک شوخ یالتخا ردقهاروب هتشیا راندا ع لود لاوز كرادلع

 كالالتخاو هاتف شنآ رار هلا قد رح یک هدیلام ناب قثرا هث . رزوا كنوب
 رادداوا ردا وزرا یتسعوس ید

 راندبا عضو کا دو هرکصت دق دراص 4 ین اح قلا رح یک هک وبلاح

 یدهیح هلا درم ید تب وعص لصا بوم هلوا ردنعم هتساعطا ید

 هدب ولآ هت رالا قلود مامز راب رهدب هلکعود هاا زوس ارز

 تویم«دناتقفاوم اکوب هینس تئطلس ناکرا رزتیا قمردیاب یب راک دا
 ساوا دفان كنینس ماواو ساو هدنتطاس فرط كرومآ دقعو لح
 قیفلثو مج كدصعم يا نالوا صقان ٠ رکیدکب هلم ود راردنا لما



 بوقچ هو ی نروع ندتهاصشو ترق ن نی صح هو

 نطو مد ور ور لر هد ( رفت الف هر رک بر هدا نط ممردیک

 زا
 ا

 هنن 4 كن ثار هطوا یک دنا كن هتسوا نیعشاس هدرص یکیدلبا ناو

 .هدنروقا د لاحر د یشاب هطوا یدتا قشع نوشروق یلغار
 ید ک هرابعع ر ور

 مھ ابط ندشاب یک لردبا ربع یتآرجو تربغ دعاس ریس دالج ردو
۰ -& 

 نوشروق هب وراشاط ندورگا ی رد و یدلبا ك: و مرر 2 هلا تكنغئو

 4 وا نکل یدلاق یلاغحا كارو هلا هبا لافغا قاراو یدلشا هغعا
 ت

 ۱ ترادچ هنسک ید هغءراو هل رزوا كن السرارب شاب ههر امه و شهر 1 وک

 یدرویهدیا

 | هد رتالا یک كااوکووکوک و همزاو نامه راب رهکب هن رزوا كلوب
 هنتسواكت بق هلبا ناب درب جد یگاطر توش الوط داف رط دا كر هلا ۱

 رلب دلش اب هکلد قر هقیح

 هل نوشروق ندوراقوب یک یب داچآ هجرف ندهبق هکیدروک شاپ راداع

4 

 ۳ 1 باععا راعش * قانم فردی كاوا ر شور راکجهدنآ فار اوهداب نسودنک

 یکصت دک د روک اهد تفو زار هللر وصوب ود روش را دا دا ندذرط رب

 لەتشم تیجو ترم شاآ یهدنورد نوناک و لصاح یلک ساپ قنرا

 راثلا ) ندنگداک یسارجا نامز كرمبدت هلوص نالوا یمعع* ق ردلوا

 رەنا قر هقیص جم ابط رب هلا راش>ا ن ۳ هنارماد ( راعلا ال و

 یسهبق دو هل و ٩و هام ام هلذآ ) كجمدبا

 ٭ باچ #

 دن یر هم



 ید ا رو صح هر ةا ن ا و ی 3

 یس هلجود ربا اطحو طا لوب ر ۳ هکر و زار د وس زود نسل بسائمو داش

 بردو یدروک بسام یس هوامش نوردنا كن دنفا رهاط هراس ول < و 3

 تع رع a یاطلس یارس نالوا نافوهلم نامالا راد یدنوا رهاط ها

 هنلاوحا ماتا رادع ۸هلک یدرانروق ییهش ندنرالا لزا روز هلا

 ۲ كنهینس تنطاس ناک راو ینافو تبفیک كناشاپ رادلع 3

 + یتاشبشن هب هب هعفادم صا ¥

 هدرا ندنراک ده هدیآ برفت هر هفرحآ ندا رل رهدب الا هحور

 همزاق هرزوا قروا یرادلع هلا نوشروف هد واد تی ر رب ندنرلفرط

 ند هرعهب اشاپ رادلع یی راقدلوا هدنکرادن هد ر تالا یک كنلوکو
 عفو ( ىكلا ءاودلا رخا ) هدک دنا سرفن یی راطرغ هلا تب ور

 یسارجا تفو كنهناراک تآرجربیدت یکیدلیا مص ینسارجا هرکص كا
aیدالک ۱ کی دلبا برفت  

 ناما تم“ یالعو یراوج نایصعو مرج ی نالوا قیعم دوجوم 7

 هلک سا مدا جارب ندناطباض هللا ادل ندو را نوا لاصبا هتءالسو

 هدنرلفدش القاب هنس ومد ن نرم یحاقر ندنیاط یعتلو هرق ساب و هّتسوا

 هنطرع كغاجوا ینن الگو یراوج هللا بارشا ینتروص قوا میل بوتیچ
 راک ادف یکیا طقفو یدلیا میلسنو جارخا ررب ررب هرزوآ قلوا تناما
 هرلنآو ن داق سا نالوا یم هشرفنسم "یراوج هح كناشاب عب اغتا افو

 بوم 2چ انام داخ یشاوط راغ را و قیدص ندنا راغ یالبراتخا هلی
 راب دلاق هدکنرب هلا اشاب راتخالاب
 هلیطرش كماک ررضرب هععقن اباطخ هرلطباض موق رح اشاب رادلک هدر
 یماعلوا دصف ءوس اکب ندنارمشح نکل مردبا ماست هرس ید یعدنک

 نس هنسوا یشاب هطو ا كاکواب یکنا قرد میدلوا ندننا فن لصانع نوحا

 قرهلوا نوت رب ر ےک عبد نوسلآ ندارو ب نوسلک زکب ردلوک اکب

 ید ابر بولوب یب هتسوا موق رم هدنحما تالدماغ لاحر

 اشاب راد ندو را هدقدروط بوراو هتک وا هرکب ر ربارپ هلا یشاب 1
 ست

 + مسان # ۱ را



 1 اد دیساا ار یرد نالوا قارم شالا بیعت 2 مور 4 یک ۳ ۱

 || لعاکدجا یع رف یراب رهش لوا ماماو یلوطانا ردص لعفلاب هللا یدنفا
 | ید رلن هخ رزوا ی راغا توعد غیلبث بوراو هني راقانوق كنیدنفا
 رلردنک هتسوف اغا هلا تباجا سم را

 اوفا ر هاط ییدننسوک نالوا یسضاع لوپناتسا لعقلاب یلوطانا “هاب اب

 || كنغانوف ااّتحا ندعمراو هیعجو هلیسح قلوا قلعت هنایعاو د

 . | كنولفاجوا هدەسوا شبا افنخا بورک هبهلاخ كوکر ی هدنسوشراق
 . د یا اب اکرا هرمکر اد رب ب واو لرد | شو سس یر وم

 رل دشا لاصرا هتسومق اغا

 دعع هلی رودنک ولقاحوا عاجالایدل هنس ود اغا الع رودص هلتروصو

 الفع یارآ قافنا وردەن زویشب ) ایاطخ هرلنا كردبا تیعج
 رزو ریزو ندا تین هکمردنوس ی .عاجوا نالوا رک رارق . هلبا العو
 قجهلوا نماغا هدفدنلوا دارم ینانفاو قارحا هلترمغ یناجوا كدولا

 ورن دهوا یدلوا لوتعم هدنلا لوف هلهحو یلاثما نیک تقلا راکداب

 ۰ هکلب و قثلوا بصف اغارب هب هرماع خاجوا ردولغاپ هرازمس رعساب مزب
 یایکاخ توراو رکن رپ یزمزابت علق لاقو ليف عفد هلریصم ر ذووب

 ارظن هند رف هلبا لکش وید ( زرلبا اجر یتسعا خیلبنو ضرع هی هناهاش
 ید یلراس ارظن هنامزو لاح هویش بودنا تراشا هبی.:فا شاورد
 كنهطواو ماي ندنرب تععرد یدنفا شیورد هل را! بس یتا

 سولح مروبهدیک هتشلا هلبا ماراو فقوت هدنآ بودیک ردق هنسهتروا

 هلذع | زوسر هب روا یک قم | شاط هبید كرد نرکسم رویتسا ید

 ی دار هاط نامه یدزاب هلوا A لوم ام داتسقر هکر دا وزآ

 اشاح ولقاجوا نیسکجهدا سالجا یهک نیسرویلیوس هن یدنفا )
 كماما رغبآ كرةيد رهدبا مارا دهورکم صا هلوتوا هک رار ديما روز

 هک کلکشا #



 هر دیمدنآ ¿ برق هنر راد ر ےک ن زر دلشالکا ییددلوا ول رطا اهدا

 هسا اشاب رادلع لب دنا راه هد ع ن دقازوا هللا هطاحا فار طا 1

 نوشروڌ یراقدنآ یشیا ت * و توپ .صا قالوذ ھه . را هناکس ههوعوع كراتا 1

 راهظا هداعلاقوف بوم رشاش یریبدن الصاو تورم د س ی را هئاد ۱

 لیخ هلا دادما دیماو شعابط ردق هرصع تفو كردا تابثو تدالج

 ردشعارق تقو

 هدنادیم تویع,دنآ تکرح هنر وسح هلا تع رس اشا ضار هک دوس هج

 ندنشدلوا ید تادرب هوسا كج هدا هدناموو هب هب رکسع فئاوط موج

 ناب هدالاب یرلنایعا یا مور و ىرهظااةود كئاشاب رادلعو
 یرکسع ینا مور ندنرلق دنلوب شکل هب ا در رو هرزوا یتیدنلوا

 ی دمهللوا هن اما هراداع هليتفو جد ندفرط 9 یدمهنالب وط

 تافام قالت هرئصو رک بواک ہد دحاو ن ارمکا فسا ےہ رح تصرف

 رولوا رذعتم دوخاب رسیه

 تعرس هلا نراسح یطرش ی 2 ر كاوا نادناموو لوب ةيلع ءان

 تاب $ رد تقي رب یرطو ا یدو رر د ردت رحو نالو

 د رو ةعصقل الاجرو # الاجر برم" هللا قلخ

 دادما هاشاب رادلع ینرهلوا یرثا تنابجو تواخر عو نر لصاخا
 دوخا یدلو هجرف هک دنک ایقشاو یدلوا توف تصرف بویهذنلوا

 هندا دما ین هت دلوا لاما عل یانعع یلافاو تاود لاوز 2 رادذع

 یسهلخادمهحرد هشلاوب كنلاجر نوبامه نوردنا هه یدلوا ندرنس
 هننودح مدقا ندنروهظ كهعفو هدهسا قو دیفاک نامولعم هدیفح

 ردند هقوئوم تااود ینندلوا راظتنا هج واه نوردلا
 راّتخا اصوص یساملءا تعراسم هندادما كرادلک هروک هلاحوش

 اشاب رادلع نکل رولوا رطاخ دراو یاقحا قنلوا تیفیکر شوا

 راکرد یْنحهبمهلو تمالس كناشاپ نمار هرک صندق داوا الب ران هتخوس

 ردا ناعداو كرد ی هعقدو جد و هژردس> یناطق تولوا

 یواخرو تناطد نالوا دوه شم ه داون الا ةجور هلیسلوا نداود

 رو روک دی یاعحا قلوا ش ا تأعن ندنسهگاسم یدصف

 هدنسومفاما وافاحوا بولاق هلند ایفشا لوناتسا نورد هسدا لاح هنره
 سن



 هک داش سا دن رافرط یسوبق هنردا |
 ابر هکر ندنراف رط یرولسو 1 «دولو ۱شلوعوو

 2 یهدنکلتفچ دنولو ن دا لے نوجا من ۰
 راهج هر 4 رکسع فءاوطو بور دا هلع هجا هراع * وطییب ر کک فر لج

  بوط هژیس وف هما هعشب ندک دتا نیص ځد قهج لوا بوردر و

 ا نداینشا یداآ لواطت یرابوط یهدنسهرا یسوق
 ینانکاو یقارطا هلا عم یورخو لوخد ندنزویف هعلف لصاطاو

 یدا شهرتسوک یلوطد هدن ما هظفاعګ

 پياس ید اشاب یحاق یرکسعرس ملعم رت اسع نال وا معم هدرادکسا

 ۴ 7 كنيطوا ن ودیفاط هر اج دن رکشع دی دج نانکس یهدئس هدف

 ۱ هلی خام یداسف قل رح هدلویناتسا ندوشراقو راکفا مصح هنس هظفاح

 ىدا هدکعا راظتنا هراک مهلت

 3 نوجا منع یاس هحراخ كندتف نا ی نورد لصادا

 ۳۳ ی یا نارا ربا ها تابت رطح
 نو رد هلا دخ و دس ین رونق هءلف هلا ادعام نادنسوف یی

 رلیدبا هدفعوط بوتآ یکی راکدنسا ہدلوپناتسا

 ناشیرپ هلوبو بورب و دوجو هتنالافحا هسردم هلل وا اشاب نمار
 ها هدوحوم "هو هاد هش ال وط هدحراخ هدب ورون نهذ هلا ریبادب

 . | بارا ندلو تو یک یرک زونه ایقشا تیعجج هدب وک هنفرط لویناسا

 نالوا قرفتم هدقارطا لاحرد یدیسلوا شعا تکرح هن رزوا توامش

 ندالب قیصم اشاب رادلعو رولب هنالب وط دب رکسع اشاب رادلع

 یدا رول ردصاب ندمراص ینارطا هتف قد رحو رولبرات زوق

 تربعو ماود هب هعفادمو لاتف هل ارلیحراخ ندیم لخاد اشان راداع ارز

 مادعا هلا نوشروف بةعرد یرلناینسا قالقا وا ه هیلهاح

 ندکمرمک دسهراغم كن از ربش قالا هنرعو ندنشدلوا هدکعا

 هک اهد



 عج بها لا داتراو و

 بوطرب ن دنسوبق بوط هلیهج یراقدالکا یب راقج هيه هقیح هاب

 هليا جوک کپ ندننیدلوب یرفن یجب وط هدنرلماو بوروتک هلیا سالتخا
 رایدنآ یغوط هنسوبف كفانوق هعفدر هسیا لاح هن بولب هرداوط

 هلیکنح هاو دم لا طو ی توف .هیقاب ت

 بوهیح ریشکما درب هلکک روا نسا بوط دعرت و نایکس ی هدورجا

 رلبدالشاب هكا قاحلا هروج یکهدحراج

 ها رارف ندوش درا نامه تویمهدیا نایت یدنفا نیس هنن رزوا كل وب

 تاوجخ تورو راکباثرپ ینکیدرمک هنسهناخ كتر ندنعابا هدراوح لوا

 هلا باععتساو حارخا ندهناخ لوا بوراو هلکعا رابخا هنایقشا
 معارج نالوا نوظم ماوعلادنع ه دهار یان نک ر روتک هنسومو اما

 هنعهاجاشاب مهارا نادوبق كردا رمقک و برسض ها رک نو داب نس هشناس

 هنغان هرکصتدک دا مادعا هداروا بوبلاق یرالهحو ر هدنرلفد راو

 كالونقم یاغا هدنک وا ویقو بوروتک هنسویفاغا كره وروس بوقاط پبا
 یدنفارطا لاذغانوف یدنفا قیفر قط صم رايد بوقار هدنناب یتعد

 اور ه دنفر ط كرلنا هلو ٿوڌو یدلوب ترک هد نیک تعج

 لاح وب ی داوط یرازوک كناوغا ناو نایکس یهدورجا قرهلوا

 ناکما هلا تات هد دعدادم ماعم هرکصندن و ید یدنفا قر بوزوک

 نایب رک ملست هاضق ا قتراو يدلوا سوبام ندتااو صالخ

 | یدشود فن راکفا اجرو زای نماد ےالت لر هشود لیخد هراب روزو اضر

 دنضرع كغاجوا هدب ودیا اصلا باب م كرەنا هنشاط كنب هک وبلاح
 ييدلنا راص>ا یتحاقرب ن دنراسونوف وو یرصکب هرزوا قلوا لیحد

 ییسودنک ناش و یدشوا هاب یک الپ روز ایعشا ماطر 7 دلال

 نورب و نوردو مادعا یناغا ییطصع رک ذلا لاس یاب ءا یوکصاخو

 تااهح نیما كرد یولامرحام لالصسا و هد ردرلام انعو اب ی هناخ

 رلیدتآ م ا یایغطو

 كس رلنایکس اشا رادلع عالطالایدل هيفي اشاب ضار ارد نادومف ۱

 ناحالمو نانایکس نالوا یی دوجومو نظم ین: راق دلوا « دنکارپ

 هلی ا وط ایکس ددج نالوا بن هدیرا هلو زادکساو یکلتفح دنواو

 یی رلنانکس ییا مور یهدشاب كردیا رک ذل یتتیدلوآ لباق هلباقم هدیفلاخحم
eens 
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 لس هثغاز و كدا قیفر ییطصم یاع ردص یارصک ۱

۸ 

 1 توغ اتو رک هلبج هنییاها هلغلوا قب رحرب یراکدلیا

 1 || دقارطا ككرلق رح راسو یدمهدناتیاربس هفرطر قرح شنآ هک راپدتا

 Ê ۳3 ۷# تنایخ كراب یکی یتدشو دادتماو یتیارمس
 4 7 9 تنا یتبداوا ۳ دا

 8 2 ا هك راکدتا ه>وآ و یضازوق كدنفا | با

 ]| یهدنتبعم هدکد تیا لاژس هالماجت* نی زدورو بیس هطساواب نداوزنا
 || هن رزوا یرلعا هدافا ییغیدلوا یرلضغ هقشب بویتسیا ی رتناکس
 3 بود انا هجزرسفاک: یغیدلوا نام هد نهان ودنک ناکس ردق ش 1
 | باپ حق ہللا سرفنو مهفت یفجبهیلوا یترضم ءلودنک كرانوب راب رب
 نیکعا تفقفاوعو توم رل بوفيج ید رلثام کسو تلاسعو تصعخر

 رشیک 2 تورو تشا ولد نکلوا هدرک افص هتد باكا رهتسوا

 یرلیمات مان یاصتعم / رکصندک دتا رب ییدهفووب هد رات هداز یاش

 مالک مخ لر هید یدلوا تد ناوصا دهاشم تدا تروص هرزوا

 * ۱ ردشطا

 جن ی یه

 ندهعفو تامدقم یدنفامب6! یرظان هیداهج رزماو یرادرنهد ینا یش
 هلا تفایفو یز لیدمت بونارواط هوا كردا لالدتسا بقاع تماخو

 رایدتا سچ ردق هنره رلبر ےکب ندنهب دلوا ش ھا ويو رارف

 رایدتن تدوع اسو 11 توو هدهسنا
 شافت بوراو هنغانوف كنيدنفا نیسح رادزنفد یهورکرب كراب ر کو

 ۱ توگزاو ندا م هنش دلوا شبا رارف دوا هدهساا رلدلبا

 تعالس هلیا ماست یران ایکس یهدننیعم یک یدنفا بلاغ ید یدنفا قیفر
 مایف هسفن هطفاحم هلافلاب هرز بواک یدنفا نیس نکیا هدنرکف قلوب

 .دجنوزوا نانو هداروا بود ردقوب ییامحا تاج هلئروص هنب ندکعا
 یهدنرانا هلکعا قبدصت یا جد اغآ نطصم ینایعا یوکصاخ دابآ
 زا هب هللاقمو هلاقع بونارواط هحالس هلا عابناو تاوغا راسو رلنابکس

 . || كنج شنآ قرلوا فلت مدآ رادقمررپ ندنیفرط رایدتبا ترشابم
 داوا ن دا قاصلا تولک ی ردب و یدلوا دتشه هکدنک لادحو

Aس  
 وج <

 ج داغراو



 تا رايش هاش ا تا هود اپ رب
 لک هنن رل کلم بوحآ یی رومق هءلق رای رحم ؟ب ید هرلنانلوب هدنزول 8

 و لو هرژوا ||
 یکیراقدلوا لفاغ ندنلاح كرادلع هلهجووب یرکاسص یبا مود |

 ند راک دک هثسس كزاب لبطقآ بویلتب یراق دلوا هدلاح هن كرلنا یخدوا
 نادرلیشابکولم یهدننا ه دلاس ییددلوا تارطضاو تشهد ر احود

 نالوا دوحوع هدیفصا لیطصا هسا ندکعسود ad رابغا هداروب یراض ەد

 كم بوران یبایقشا تیعجو بور دلاص كن ىلع قردلوا راوس هرانآ
 ولد ردالوا كل هلا رلتابکس یدوراشط هسزولوا رستم تمالسو

 ندوصوب ردقهتفولوا رووا دادما هز هّتبلا رادلع هدهساا راشغا راطخا
 لاخدا هرم یهدئس هاد مرح ینسل راوج ود ا هنایط تودنا كنج

 كنج زاغآ ندورچا بوریکه نرخ هل رلوک ید یسودنک «رکصذدک دتا
 یدلوا ردا كفو هک اط *دناد *هناشذ یرلن ایتسدا قاعالفا و

 بويا ناذاو نالعا قب رح هرزوا هدلب دعاق یرایک: هلحم هک و بلاح
 سکره هاکشا تشهد تارا هییاها هسدا یراسس كراکنفت نالتآ

 هدنر اک دتا رادتا ةثهانک:سا كلاح تعیعح نونارغوا ورا شط ندنر هلاخ

 «رداکد نوغنا کیک و دلی نوغنا وب 2 راب رکاب ناناوب هدنراشاب هشوک

 هن را هناخ یهورآ ضع لها دترزوا یرلعا ناب ییهءداو دا كرده د

 ی هورک لذاراو فالجا هدااحیرلقدلوا نازرل یکنارخ كرب بوئابق

 تیعج كردا تعاسم هرکیدکن و ناب ود یرعوط هنسوف و اشا نولحالس

 بوقآ یک لیس ندفرطره هلرالوا ناباتش هرزوا كغا قاحلا هایقشا

 مدا ینارطا كنيلام باو شلوب تک ايشا تیعجچ هلا شابوا نالک

 یدنا شاسک ا كلک دادما هرادلع هلنهجوبو شلوا یسارد
 هدلاحیرافدلوآ هدکعد زاعشقا ترمس. رغاحوا رای رب هد هرمص وش

 ردفیکیدک دیرللا كرهد نوسلاق هدنشلآ رافاناو نوسکا ایشا یهدیلافباب

 تسد *هلاطاهرانافمج هداتفایق ولاشاب ندنسویف اشاب و یدصن هکبارک امت

 هجم دارس هنن راوج كش رح جد ن دقرطرب رارب هلکعا یدمت

 ندراهناخ یهدراوج كردد نا تیازس هرب هفشب قب رحوب و هدفعاح
 عاقبا كل رودنک عقاولاقو  نایدیا ه دکغنا منم یتمرجاق اپشا



 یاس یکدنرزوا تر لوب مقو ی 2

 یک یکرک 3 ازای دلما رات یاقلا هلعضو هنتاا كبس هطوا یلاع

 دن | رولت ندران کدو ناخن اک هدیلاوخ واو هغعا كنف هد داوا

 قرەلوب هدنس هرباد مرح ردق هتفو لوا را,دالشاب دکعا مادعا یرلتایطس

 || لاح جوک ندنوضشوب مظعا ردص نالوا لوغثم با و جا لبا جا
 ۳ ۲ ناثلو هدنراو> و فارطا ها زا لط ترصندو رګا هدقدلوا رادربخ هلا

 ۱ رکاسع هدهسا شابا توعدو ظاشا یی رحسع رد ك شي ترد

 هنن راو دننک او ناشر و ق شات داری هداروش الاب هحور ههو ره

 | ناریح بوبلت قب راقجهپاب هن هلتهج ینبدلوا شمالرب و تایعت هنوکرب
 .. . رایدپا نارکن هراکاجا هدرارپ یراق دناوب هقرف هقرف نامهو
 | E REE هل هديا عاغجا اصتفالایدل دموق رع رکاسع ےس ول

 2 روک هراتراشا لوا هدنخاح نیح هلا عضو تا ا و شادا فعل و

 ۶ | هنراشابقافزو شا 2 هیفاک ت نایت ھن راهدرک رس هرز وا قوا تک ر <

 ظ E Eig هما و | شانوف رالوغهرف ههم زال مقاوم راسو

 1 گ ۶ هدلحمرب یر کس یبا مور ك شا ت تردو رولیفاب هثسهراح یقرهئلوا

 هیچا و یاتف> دن وا هدهرصول و روا لوا نەواعە هاب IAL یتدداوا

 لبت لاما هیفاک "بوق هلباج یخد كن هلعم رکاسع ی هدنز لشق
 یدبا روآ وا
 روش یو شوهدم هلا یدیف ېب و تلفغ كن روما یابلوا هک هراح هل

 ی رلب دمها رم> ندیش شرب ردو هب کاک ,ژهدار و سلا ندنرلف داوا

 ك ےل عم رکاسع یکهدنر لشو رادکس او یلنفح دی وا رم ك هعقو

 ۱ حورشم هحورپ كميطعا ردص فساا رل ر ےک یدیعوب هل هن ام > هدنرلناب

 ا مز ) و لاسرا زلهدآ هغ ا نالوا قرف هداروبهداروش
 : دلرعاب راس یدلوا مام یشیا كلا تولوا هلار زو نالوا نع“ د كرعاجوا

 رک روب هژ هلو رسک راشاړاود !وایمش هد هیش اتکیقارطو رک رلشا دقرارا ۳

 تايد كمظعا ردص ید رلبا بودا لافعاو طلا وی د )ر ؟لوا زن ریتم

 ندننارفن رادقم كفاط ندبا تراسح هوش تب هلل و و ندنناءو
 | || یرلیضم ندنراه اقروا یرطضموریصم هلتهج یراقدلوا ربخ یب

 تم سس سس

 ِِ ۴# ءلراپ رها: 7
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 با توف ےک . لودتک TE e ,اع هنر راد العو یر

 مهد ف دلو ۱ قفاوعو هدعاتتم لر . رلرص رغ ودنک ك دام راکفا قرلوا

 رادخا یی يڪو هس ررا شدا نالوب هداروب هداروشو راسدتسا هللا كارداو ا تب

 كنالک و یهو نایب یعسا نالایلا نکیا ندناراکرس هدانثا یرلکدابا

 دوو ا وک راک دابرپ نایلوا یراک مک جا رح قااوم كئسودنک یراوطا

 هجولیک ید ردمصم هدالکو دز یساغلاو عفر كنغاجوا یرصگی دیعلا |
 شل زاب یداتسفو هتف شنآ سد شابا راعشاو املا هتفرط یقاحوا

 كکولب یجزوئط قرلوا شالتو بارطضا شارپ وافاجوا ندنتیدلوا
 انس هد ۳۹ اهدتدمرب و تروشم ییاهت رلیشاب هطوا چاقرپ ہدنس هل

 ود ردلمل وب ی هراح ندید ریههقيج هشاب درک ص بودا رکن ییارقت

 رایدایا تعراسم هئسارجا كنب هیفخ تون
 قمردشلا دهن امس یراقالوو قمردلاق دغابا ینا هد صا لوا 4 هل وش

 هدنراتکیح هلام باب هلیا طل یراندیشنا ند تاکرح و
 هسرامیچ وراشط یظعاردنصو كمردتبا نظ یاب را نی رح نی ودنک
 چاقرب هدنروص شد ترد تعاس هرزوا كمردلوا بوروا هللا نوشروق

 هرزوا یرلتدامو هعاشا وید راو قدرح هلا لاسرا رابه و ندنالب هعفد

 هزه>یرلک دع تک رح اکو رکو مظعاردص رک هد هدرا رای د | تاع

 رایدتیا ثبشت هربیدت هفشو حلوا سوپا ندنروصوب
 تالاحرو اع ناو هدافنم ینبرکسع بولو لفاق اشاب رادلع هکنوجو

 راب یەدیلا بان یسودنک هلا قد رنو ناکسا هارون هباروشو هلن راهناخ

 رايدر ورارف هنتروص كءروت بوریدصاب هدنر یاندنغیدلوا شلاقرواب و

 یسنجانو سنج ھو تکرحندنرا هل قرا رکی هدنرارارق ید تع اس هيلع ءان

 هنلوصاهلوراب دو ههم رولبنالاوق هدا همظانم رکاسع نوجما ریع و قرف
 هنسو اغا ادعا لردا تراشاو نمر هرکیدکن هلظعل ( ردحابص) اةفوت

 هطوا کاکو ابر زوو اال هج ور ردا قرتهدنفوژا ۳۷ یورو بوراو
 هلو دئنک هدشلا یراکدتنا تین باغ نط صم نالوا ی اقا یره:ندنغاوْاب

 هلْغلوا هدن دمق تحصت هدنرکدتآ فیاکد هرزوا كايا اوا تیعم

eرا.دعمر نیسآ دف لوق هاب را بودن م ارعا وا ل  Eقدهغار هلر  

 هک عسان یک
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 هد اروشو هرو تم هلام ر هدر هلو هرژوا كلا مادعا توروا

 یک یکیدرب ولا تصرفو شاو هدکیا هراخم هلب رارا شيا نانلوب
 E PE .راددلا شکل مضاح هرزوا كمامنا

 4 ةو ور روهط 9 ۱

لد ن وجا راطا ار ار ردص
 بک êl ی 5 ناو

 ترک رایج اشا هدشندوع بوراو هنق انوو مالسالا جشعفاو هدنس وشراو

 یا زا مت ِ کر ازاّرمحا نددص ءوس نیم هنغد دلوا هرزوا

 ظ یمافو كنک د ییراکداک تار هزوا ق شل

 .ددرتم یر هر درو تدوع هلا حوار تنالص یادا

 تدوع ول ید" دیو بت ی

 هرد اوا السا نا لز ( هار ەك ا هوهذ ی رک

 ۱ مزال ا كا ۶ و برم ط هل و یر نکا قو اکو مرح ردو

 0 یدلا قوام هم ارج هد دا علح یھاشدابرپ یداک یشان دودیخر رویاک

 ویمسوک ی دن هلما ۳ تدوع رولو | قلل د یو ولت کوش لاح

 د وااجواو اا نالوا تاودو ند ناکرا هلب زوس را ا ماطر نام

 ۳ كص ندوب ر وينا قعردلا هلا رلذابا ییانهضو ارعفو قمردلاق

 هطداه حوار یک دانان كار هدر ا ربلذرو 0 نونو مزال هن یقعاشا هر

 یر اسم اکازب ا هشاب هل رلثآ ز هداز ناو ناو ندنهورک

 ۱ ۰ رلیدنا دکل وس ود ) رییلع الکا یرملب رم بو

 افك رادفعو ی را لصالا ق هرزوا لا نادحا هدف ور واقاحوا

 : یوکش تب هدزهناخ ءوهق هلبوب كل هدلاح یراق داوا شعهلمطاح مدآ
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 ۳1 0 5 بت = فک ا

 Ej رد هدازا ندناب تفك "

 یدیاه یا هدا وب هلتهج ینبدلوا فقاو هتلاح كلوپناتسا اشاب رادلک |

 هک هد هن ه راک دان ناالوا هثمان تاود ل احرو لک واب ماتوط ر وذعم

 هداب زاهد رلنا نکا رارولب ژرمن ال قلاوحا قعاولو قیاوس کلون اسا

 رد ا لطاع ندان دعااطم راکماحا ت ولاط هب اقفصو قوذو لا

 بحاو كولع هج“ دعا لثلاب هلباقم ب ولوا ن دنلاجز هیلاع راد قح

 داد ارس هدافطص رود نوا ماهفا همه الرخ یالارب یعددلوا

 لاک ها اوت لراږاع یتاعسوق مایع ندا مارا حس نک

 هرابس رک هدناضمرماداو نالعایګ قتراو یدلآ تراسج كج روک یابعر

 نابکس یلخ هدنشداو فو رعلاد یا ردا ناپ نیک لئاضف بوعیج

 یداوا ردا ضد رعنو لخد هنغاجوا یرصکی دنع لیلض یراندیا
 هیس هل رام رفک كليو زوس هدئهیاع قاحوا ها هدر دنع رل رصکب

 تعصلو ظعو هلهجوو هدنف رش عماج حاف نوکر یناع"وف ندتنو دلوا
 یس هنالعاج تج قورع كنسخاب هطوا تعاج یجدن نکردا

 هدقدشباب هنکنا كذدناشوف هرزوا كمردا ندیسرک كرذبا ناضبت
 یفو) یرکلب یاب هطواو دادعسا ندرل هتخوس ود یفول ع یاهو

 صع هله ی دزاب هدنا روهط هد رع لودر هلکعا داب رذ ولد

 ی دلصاب اغ وغ هليطس ول یلزریلصم

 هروصم یدک او عماج نوک وا یوها» دم ول هکر بد یدئوا كروس خرو»

 تاذ جافر ندنرادصباب ههدخصاوخو تاو د لاج ر نکا فوع نیس
 لاو>ا توالنو مالک هڪ *ورادا تودنا فرش ی هارد درب فر رس

 ds دوم هنجاتنا دف رو نایهرد ید دص یظعو كناعهوو عدس ا مابا

 ۵ رسد "هفحر ود ردرو ه ط)ا نی یرورص هدر وص ییددلوا عقدنمو

 را ص هد یشرپ گسسلوا عبا ه هسوسو هدقدنلوا ایا ناز رھ افشا

 € رەت ارازمغا هن را هرهاد "مو و دنک و حمل یرلفداوا تبلت

 یر الا عصوو هليا تار غتسا ا مر و تارعتسا 7 مزا هدک دابا



 0 ا زو نیو و العا حوسم

 د قاشورغزوب رمشب كو رک هنن رارزوا هقشب ندنراکدلپا نیکیت

 ٠٠٠ رلبدیا هدکعا راذک و تشک هدرازاو یقاوسا هلبا شیالآو شدازآ |

 | یسپ رکسع فنصرب مدنهسمو ریتعمو مدقف هراس كن هبلع تلود نامزرپ
 1 هشوکو هد راّللوفو قدصام هلن رس ه رخ لاو اس دلا رسم یدعس نکیا

 ی رب ن الوا قهر دس ی وج هراح ق رەتاص روکو نوه در
 ىج رلک رو هک دروک یی : اماسو هافر لاحو كرلنابکس هسنا هر

 1 ام هرزوا مردق ےس ر هدنطسا وا تک رام ناضهر هدلاح یتددلوا هدکع را

 وعدم هن راطفا ا , جد ییاط:اضیعاحوا نایکسیکراقامبوا

 یسهجآ راطفاوب هتشا رلیدلک هب یلاعباب هلبا شیالآو بی ز عاونا نیغلوا
 یدلبا بابک هلیادسحو ظیغشنآ ین: رارکج كنواقاجوا خد

 دا زك لدا شثآ قر هلوادتشم یراتوادعو نیک هلهحو وب كراد ر ےک

 1 ۱ لح کو یدااغو> فیحارا هدر 4 اخ هو ت واوا لاعتشا لای

 « راب وش هد رلثایو رلّح هب وص یی هير هعدق باوا كلود ناکرا

 اغا یعاجوا یرصکب ییک و شراجە وق هنغايق دیدج ماظن بو وردیک

 ثداوح یک شعا قحوهناا ر هراتنات 1 هدنرالا یک رهو قح هوا

 زاب دلوا ردا رشت هبذاک

 جا یسنربا مارب ۰ قاتجر یدلک ندلیا مور ) هشراراوبد یلاع ابو

 . . یدلردشپاب زهتفاب یواح یزهرفف یک ( قاجاب قج هیابوا
 هل افر ك امدعم وب ناسانش 23د صد نالوا ندتس ا.>ا كرا رع

 موزو تم زع هدناچ هئردا قارا هروک اکا كردبا ناعذاو مهف نکس ِ
 هطبار 1 ی دایرکت ےہ و توقددج هلعج یر کای ىلا

 1 ۱ هب ودن؟ یخیدلاق تم السیاح هش ندکعا تماقا هداروا كد هلو

 ]  بوروکریقحو روخ كي یرلپ یک: رادلع هد هسیا راشلبا راطخاو اعا
 | ین اراطخا وال و ويد رولپ هبانهت یهورک یجتیافو یجیلبل و وانم قاطرب
 : ۷ یدرلیا تیاعر هطاتحا الصا كردیا عافسا هلبا ارهتسا شوک

 4 هکوبلاع #
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 ل 7 موز هر طز دفداوا غا هک زوتوا یی رک ] رزعم رک اسو مقاولا قو

Eنایکس اما یدیغوب ست رب هدنس اطعا تصخر هنن راتدوع كن رن ایعا  

 فک دنساهطا كنور هد نانلوا روصت یعاشا ندندرط وافاجوا هسا 3 ۱

 تصخ ر هنبرلتدوع ی ردیب هلب وب  رانادن اخو نایعا هلنهج یتیدلوا |
 یدیا اطخ كوب یساطعا |

 نان هدنادیف نو او: زو تلغف هدر یت فب تن و
 هد وفا هلاح شورو نحروص یر ند هئسکو روک ی ! اداس ندنا

 یار اطا كرانبیوسزوس هناضرغی و هن اصااخو مالكا لأم هم

 نیکد ههاشحا كرهر د ننک حوروا نزودنوک ندن راق داوا ی هاکد |ا

 توشلو هدلگرب هرس هلیسو راطقا توعدهدعب و یزشالوط هدعماوج

 هاک هلعح هداما هرکصندناو را رها یرلتفو كزان هلبوا ردق هشب هچوا تعاس

 رایدا هدکعا راکفا رصح هکعاکا هلبا لای "یراوجنالوالاخ
 | ادیلفت دن رلکدلک هدا تیضر هزت یکاسا ةفناط كراکا ضع هک اذه عم

 ژراتسد قاشورغ یرکب زود و زود یسهناد لفاال ید راناثلوب هدلاح هتروا
 راک روک قاشورع كرد ردو راشاهق یدنهق 3 ورغ زویشا ترد ین وطو

 تدان ی اشوف بوالیک هار الاش جیرامو شاام رد قاشو رغم رحوا و

 تین اسا قرش كرهروک یر هلوةم داحآو فاثصاو عابنا یہ راک دتا

 تشضر هخ ر " یک ت روع س ره هللا ناهذ هنعز ر دتهدا ار

 لا مور هک تیارمم ید هنس هفناط ی رکسع كر هدیک هیعاد و و

 یرب رهو رادنب هنس یراکدتاریبعت تساربچ و راقلزوت ندرزو مسیرکاسع
 ر هجنابط ییقادنوف هکود ندصلاخ میس هرابکیو رکود شوک ردق زوج
 راک لکشذو یغابق ت وراب و یس هسک ماعئاو حاق ر نکب , رانو و راکتفئو
 نالوا مزال هکلرکسعو لاح یصلاخ ےس هبف ورزوئوا مشمر گی تور دباب

 هر زوا قلوا قد وسن رادعو رلبدلوا لطاعو ا نھ د نفر

 قح هلوا ییاک و قال هب هب رکسع فناوط یرلش اعمو هفواع ارل اكس

 ندانغا اناذ یرلیضءإو شعلوا صیصخو نیبعت قرهلوا هدابز ندرادقه



 3 1 : دواد هلیسودرا تورم هلویئاتسا اندو

 اوا تاذر شددنآ رودو لواع ك لیعسا یزورمس

 هر راو هم قاوم ا کادندا ین اما
 a e ر ی ی 2 «

 0 0 میرم

 هر ی کرد ندوع لوا ا و

 2 مرا نەراق هشاب یک داهرف و یی راشلا یر خاطو هکسک د بودا

 4 هد وهف م# تسااتسکزتب یورو ااو زاخر هدکرلتوب

 روت ردللعم هم اهدساف ضارغا یرللاعفا عیجو ردهراوممانو بج هار

 ناو برق نع هلتهج و نولاط هناوهش رګ ه ركض دقدواص گز

 ی روهظ ناشر . هلب ون قرهلوا راس وک: یرالبقا " شكو راحود هند

 راغلا هرغرط قرەيقاب هزکارو بولوا راوس نامه هسرولوا زکسوس#
 :روهظ « ردعوعسم ندو یکدلبا هرو دیص ول دک و۰ هود مس هدیا

 e هنفرط یر الو فقول الب راب راوس لوا هددعفو
 7 ردشاا لا یاورو

 ا هنوف ار ادلع ا ت دوع هن راتک.ام رر رو و راناعا

 ولفاجواو هدعکاب و اورب 9 دی یف هدتلفغ زتسد الاب هچور الکو نک ءا هدکیلک

 . راد ولفاحوا هکنوح یدنا هدعع انف یناغرف هاتف ندا لا هسا

 یا بوقاب هلیرظن الب موب رب شوق هنن رزوا ی اجوا ی رڪکب هیاشاب
 | ید یی راقج هم هلوا ردتقم دعمرحاق بوروجوا ندنرزوا دروب و
 ۳ . لوق كس و دنک هرزوا كمر وشود هب هسیسد مادرب ندنراک دتا كرد

 : . قرهلوا نو 2 بولیکح رر رو كرلنایعا نانلود هدنیاج یدانو

 ی یدزرویدا یک یتساازا كوف اموی امو هلعجوو
 لاو ندو هرب اشآ یک هداز نایساب تیبا لی یرعل# هيل ءا

 عفاو ندنفرطولقاجوا اشا سیرڊا نالوا ریهش هلناونع اشابالع بولوا
 اشا رادلم هاکءرتسوک تکرحرب هنهیلع قحمهور هرزوا تاق وشد نالوا

 ف وانشوب یدزد وک هف رطلوا هل رکسع یا ایا ڈوب نوھ“ هطذاع لغ ور

 ERE ندنشدلوا ت تاذررو->ويکللا "لج E هسا خآ

 دڳ لسمك $



 ۱ وا روهج اص حالصا درع ییاشاب را داع روها هابلوا عقاولاق ۱

 | رادنقا بحاصرزو رب راکادفو صاع هلیواو رادرمشاش ییراذج هبا هن | بوریدشراق هلابقا"یسرسسیتفیک هدابوقرعنکل یدیا راشم روک هتداعسرد ||
 ۱ رایدزو نادیم هنس هعشی هدهنو ریلی هت اللوق یرو دک هن ن رکیشم ےک هلا

 راتعا هزاتس و لایا با قفاوم هن راج امو قلعتم هنر ودنک کلان

 تدورو دشر باوکا راسو رار دیا رارمسا مرح یراناهدنرا هزالفا باد و أ

 ودنک بويعا لز هر اسفتسا ةساک یا نوط القا لک د هراشنس | هلبا ۱

 ی دیا رردیک هنن راک دل ۱

 دئاع ره دلادبا ب وم لهحرد # دادن هک دنادنو دنادن هک سک نا ۱

 رودنم هدص 7 ماوع راظنا روما یایاوا ییالوط ندرادس والثهوب ۱

 | تولوا رورغم هقافتا دنس یرلفداوا شبا مات الا هجور نکا

 لاحودو نشور یرلفح هيلا ندلاءفا " سه هیس كن زودنک هک واح

 لالتخا بحوم تباهت توپ هلوا دو قاب هدب دم تده هرژوا لاو هود

 لادا هاب یدبا نهربمو سم .هدندنع لاکو لقع باا ین وا
 بودیک هن رالحم یزنکا كرانادناخو نایعا هرکصندتس اضما كقافتادنس

 تصخر هلبا هناهب رر ندنرلکد۶: یاحشور یخدرانالق عید داود

 رلیدنا هدککنا ندوع هنو و رلتکلم قرا

 هو دو نالوا یس هحاوخلعع هکلبو یاد لراداعن کیا هده“ ور

 تولو | مدار شک تب ورو ش دنا رود ید یدنفا دجا نالئد ادیهک

 لراداعو شأنا لاقتا هلام هصلن ندااح هجابدو لالدتسا هوم هلبارثا

 الاعو ییاعا كن ها وط هلاک وام ی دشا اش مدنلحاس ق “ور ادق

 ةف“ ور تالاومأ نالوا رخدمو یماظن كنت اة هرتسلس ن انلو هدنرزوآ
 هفرطاو) كاس ودنک مدتعف ناکا كم اهم یھ راو لاصناو اش
 یی هع هدنابعش لالخ هلا ناذیئسا ندرادلع لر هرتسوک مون هتک رع

 | رح وه ۰ یدنآ اک سوز هلا باععاسا ین هموق رہ تار دلم بورص

 تولآ ی رلئوب هبلا ی وه ی ادّکک هدفدلوا و زا هن وس اشا راداع

 ییدروئوک بولاوردشیارار هنف طذیسور هلهحو نج هئلوارکذ هدناع

 هقشب ند هر اسو تازه وعو هرخاف ةحتما ق وحر هرخ دم لاوما
 رد ور یینداوا دوق کال هسک كم ترد نوا



 ۳ دو

 2 دیتا 0 دص لما ا د هس وپ

 نم نکل رولوا ربذعم تیاغب هدیرادجان درف دزو رظتمو لومام |
 |[ یشیا ره بولوا ارجا تاار هدهتروا درع هلنهج یکیدلعب یرهدو رهش

 ۱ هناوهش ناع یا هدا روما نایلوتسم ندا ر وصل یی داّتسم رهو زب دت

 را هاست ضارغاو هاذ ی عفانم ردنا روش ین ابلک هلقرف ۶ |
  لفحو تلآ د :

 ادارا نا نامه نرل شدا هرداصمو قئولتف رمسموز) یموزروسه>

 فطس اولاب هاکو تاذلاب ءاک هدلاح یراق داوا هدکعا تمو ادم هارجا

 توس روط هلیوش قععاب قانا هن اکی هتتبس هللا هطاخأ ف ارطا "كنا

 یم هعم انس لرطعا ردص هلهجو و یدزامهراو هنا هلی ی را ادشآ

 1 نان هن اراک هنهادم تاربسد یک تامو كل ماظنو تلود ددع

  تولوط هلنا هن الفخم تالک یک قلوا دونشوخ ن دن راوطا ك زا

 له
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 ړل اهاوخربخو هناضرغیب ندجراخ هکو باح ید نمهدیشیازوس هفشب
 یو ییاع یا ودنک و رجاحو منام ناراکم هلهجووب هئسلآ تامواعم
 كن هز اوم دوك دوح یشدا هلیا قطا هلعع و ع رش ناب« بواوا فو ةو

 ريغ ندو كب كن هعقاو تاارجا هليبسح قلوا زجاع ند هک احو

 ۱ ید هدنا

 نوح ااعر ییفالطا كن. دنفا رات یردارب یدنفااطع هداز قجالم قح

 لخاد + یحظعا ردص روصضح بودیک هر یاع بات هلرفیک نويفا نوکرب

 "رایج مرک ذنویدنفانیسعن یشاشواحو یدنفاقبفر اد ًافاعتم هدق دلوا
 لوخد هساح هدنروصراو تم صم مزلایسهرک اذمو ضرعو تسدرداوک
 | نامه مظعاردص هدک دلبا اجر ضرع هیلاراشم یدنفا هداتنا لوا رلشلیا

 ِ | قم هلو یزکشادنرف هنو یزس هن نب یدنفاهبا)بودبا ناهد ت اباحتیب
 كم روس یرانآ مزال همالع مب مرواب ی هرکیریاس هلو یوکیرکسعیضاق هنو
 ندلا تاودو ند ر هثسک ناروئوا هداروش هتسدا یدایا اصتفا نده

 4. هوش و ردیلم كتلود ۳ كمروس e رادرونک نب ود یددیک

 ( كىعااعددباکب هز سو مدا هل و ا یجد ن راب دید ردم زال تعا هلب و

 ردا وفنم نده كهچ ]ار ايس» یدوا ییدر و تاوح یک توط ود

 < مقاولاف و



nااو ا  > Eی ا لا ل  

 هتسارا ها رو رو رژ هلال دلابو تاذلا ار ندنراق داوا یوا 3 ۳

 لر دن زر + زاح ر 2 یرپو رظ:هرو> هاب لب اهبنارک تاره وجو 3

 ییااب و رز ر ٍ "زو دم درد هکدتا کلاه هک دقت ده لا راشم ددوو ۰

 هدنزوصت تب راک شداترک هنلایخ اک هلعح را د هده بوریشاش ۳
 لواو رامز ا یارداو لوع شا. ام یورو ا شمالوا ش ۳ تم هدیه ٤

 یدیشلوا راجا تشد لسم یرارفو ربص نار ۳ ی توپ ۱

 ملخ عفو اشاب رادلع هرزوا ینیدن وا ناب هدنرخاوا كنماث دلج ین
 ردع جد یر ند رلذو نودا قرر ا 8 ندبا نيڪڏ تك

 قوا ی هدکلر دز :رلشادورا دوا هلغاوا یدنفا دیف> ىلوطانا

 ندرلشادقرا هاکعا مدت 4 راجرب هاش اب راداع نکرواک مزال

 تااهت كرد ا زارصا هدصوصخوب یانرف رادع هجرکاو یدیشلاو

 تای یکیدر و هب هموق رم "هب راچكنا هدەسنا راشم ردا نف یخد ینآ

 یھ تن ههوف رم هب راح هک هل وش ردشما) او نسخ تر نوت جد

 كهسرام هت نکرد مدقت هرادلع ینا یدنفا دیفح نواوا باترف
 ني عرولوا ش 2ا تمدح 2 هنلودو ند تراعیج ینو رل جالس أ رارلع

ENE 
 تاغ ن ند داق تاترگ ۹ وا فک فر هلو د تاقو نرصد ود
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 هرزوا یعهیصوت .كنسددنفا لر ردا یراتفر "هویش نوقم یرادلع ںولوا

 هشرب ناود هل رافیح ینب ا هراږدلع بودا هسددشآ هن ره

 شمدلاب هکملک زمسحالس نکرولک هلوا مضاح قرەلوا هدالب یراجالس
 o یکی راق هدنزظن یرانایعا ىلا مور هج مک كتف واوا ہک و لاح

 یک یرلکدروک زسحالس هدناوبد یرادلع هلکءروک نیک ر ج كب كءرک
  ندم اظع رودصو ن دراک رع مصع یدیآ رلشلاق رمو چم

 یبوم یدنفا كب یرون هدازاشاب ناعع ندا تافو هددهعلا برق بولوا

 ردعونس ندا جد یسهر ة9 حالس وب بواوا غوا كن داقباتر املا

 تدش ناکا نادیا هلاما م او وشال هار هلهجور و رکا اشاپ رادلعلصاطا

 را داق یا قرەلوب ت وارا یف ن رط فط یساعصخ ن 29 :اتاذر ندت الصو

 رام دما هتک الو اح هل بازل ةد بو رغو رلددراش وع a لس هطساو ۳

EE اب 



 گاو

 1 )ارم هیات نر هب صیخر ا كلنا اتش ا

 ۱ یدبا شلو, راهتشا هدانا لوا یکیدلیا
 ۳ قررا هدعتسا رود 3 هنفذدنلوا رب ر یر رات هداز یتاش

 0 || بلغت رات رکن و یسهعفادم كنس هرمز الع هدفاس دهعو یسالینسا

 | هلوةعوا هدیرادلع رود وبشا بواوا ناشی رپ تاود روما هللا یسالتعاو

 ۱ لج قحالو قسا ناعلعتم قرهلوا نا شو مان ی هح رک نایلوئسم

 ادا همش القع روط حراخر ید هدناروهط ونو ن 5 رلیدنا نون

 بودنآ روهط الد ماطر دعسا هد القد تروص هدرانوب ٤د یداوا اعور

 ریدگنو ربمدن 3 ندف رطرب هدام رشک یس نروص هکلم ماظذ
 ۱ ارد نادوف قرطو هروهج روعا نایوئسمو روما نایلوتم نکراردنا

 | رلشکشب واهب هرداصمو راتوشر نالوا هدیشکی جون هب یمظعل رادصو
 رللام یراکدتبا باج ندجراخو لخادو نوزفا نداصحاو دح هجرد
 ااو تور یليخ هدنفرط هرس تدم هلغلوا نورب ندننمح یار

  ژودرز فسبلا یک ییالا ل هدنرادورو هب یلامباپ هیلع هاش رایدلوا كالام
 كر هرک ینزوا هدرهدار زاص هرالوب بودا ناز هلا سور روع” *هورفو

 لاش شدامرف هدنرالب ردق شل لیلا یدیلقت یرلاغا باکر هجتراکواو
 یرب ره هجر هقراو راراد هقوح ن ن هلا لاثعالاردان ةسبلا هروک اکاو

 تخر ن تاغ بودیک یراغنا 3 ماطر شاوا راوس هشکلد بسارب

 كل نب راودنک هر هدوهب ورردیک بولک لرهرب دکح راکدب هلا ی زو

 یھتنا ( یدبا راردا ماشنحا ضرع هدنروص كح هروشود هثناسل

 ) هن وار لء هدهعلاو هیفام

 | نس هعرجزب هک شعاقەن هلابقاو تلود "هدب هلابپ نیکنر خرچ اسوہ ملت
 نیس وشیب و نمروک نسالاب و رز بواوا شوه دمو تسم هیسندا شون
 | وف نکیا یباصصا تبورو دشریلبخیلاجر میلسناطلس روب هلوا زنا قرف
 | یطصم ناطلس هدعب رایدنزآ یشا بوشود هماشن>حاو تهافس هداملا

 | یاود هرکوب راد توفوا تجر هرلنا هلا راتکرح زمسلود هدا ز اهد یلاجر
 هلافصو قوذ ید هدوه-م ناراب ناعیح هنادیم هلیس هیعاد ایحا ندیکب

 ]| رلیدتک هلود ر لومآم قالخو لوقانو رابدتوئوا یناوعد ساسا بولاط

 < رادلعو ل



 دوعو 2 ا لالقتسا لاک كالاحر نورم» ید هراس اشار زاد درو ۱

 تاارحا هلعج و بویه هکح-یلاجر نوم نورد ی رالوا ردثقم هروما

 رانادناخو نایعا حورشم لاومر هدلاح یراو دلوا هدکعا میش یههفاو

 هعلاطم یسلوا لع ےن طاس لالعتسا كخاشتا لی عا ناثلوا من هلا

 هلتهج ید دمهلوا دونشو> ند هرضاح لاوحا جد هناهاش تاذ یشانندنس 1

 هدنعاشخوا یهورک و لق اجوا اب ید ندنفرط نواه نو ردنا

 بلقنم هنهیلع كنهاط اشاب ترا ارصص۲ هیموع راکفا ن دنکودیآ
 یدلوا

 لوا الاب هجورب نوا كاس هدا تعاصو تفرح یارجا هدتداعس رد هله

 اهويذ اعوب و یدلاف وج وکتفک هن رزوا یسلدبا ط رش لیلعت هدهآ

 ندیلیخ یرادادعتسا هاتفو داسف والشاب هکمرک دگر شا ا

 یدلوب توف یلیخ
 روئلب وس هل یرابدرقال یسواج "هداعا كنافطصم ناطاس هدهرصوب نح

 ) 9 هدرب ز یر رفت ه»طقرب كناشاب رادع راد هصوص> و یدلوا

 روئوا دارا هلیثر

 بولغم رب زوز هسبا مص۰ توخ نارا و ربعم تاغغرب ژو لوا

 اوما راخداو باج ۳ هل. ا !بولسم نوت نوت یرارادتفا یوژاب
 ۳# برت هدر ر هح ره هلا لاعشا قوشو قوذ لغاشمو لاغتشا

 هلا رهدننآوخ و هدنزاب و e تیعچ دوع هرس هنا هد هيوخ يرکاذمو

 هس رب ولرو وهو یاه لوخسم تردا ترم ڈو شع هاكر نو ر

 تعاط هرهز "یراوج یرافدلوا شات و ز را شوغا "هدر وا هدنراتد وع

 ماج واز وناز هلا را ) عارصم بولوا ولهپ مه هلبا تفایق روحو
 توهشماد هتسباب و راهظاو بارشا هرایغاو راب یتنوعص# ( "ربلرپ بل هلا
 زاید هدکشنا زاهنو لیا رارما یر هوا ثافغ باوخ هماج "دوو

 قطا "زبرجو فوصوم هلیا تیاردو لضف هدانز لا ه دنرا ګا تح
 شع یا رد جد اشا نهار اب رد نادوہو نالوا قورعم هلا تحاصخو

 ییاطخ هدنسهاث هاد رکب بواوا لا6ا نار ق روز كاب یهیافصو
 ها ورد لوباتسا هلغلو | یسهلاس دنح یوزرا + راح عونرب ی راک دتا رەد
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 ۱ هدیدچتارق 3 1 0 Sd هر رلف 9 رعم ن 4

 ۱۰ فیض هدلاس یفیدلو دک مادقاو سەل رشکت عمر ؟اسع هلا رب رک
 1 e اع نخ هد ءطاصمدعع هلا واءملکنا نوګا هنر 0 اوغ

 E رلولهيسور بولي ؟> ند طس وله س ا( صم هیسور نويل ران هدا اوب و شعاوا

 راصخ رم هنس هلاکم دیسور ندرلقدنلوب هد هر اش هلا رادلع ید

 1 2 یاط شلو تسدرد یاب ۳

 | چوا یرکب وا الوا هداروب ردقج هنلوا نام هدر ee كاحابءوب
 لمدنا نا ف س ےیل كنس هیلحاد علاقو یس ەلس

jیسدابمو تام دم كن دعفو ار , رادلع  + 

 نوا کلم رود هر ظوا و تلودیوژاب ت و اشا رادلع الا هحورپ

 هده لا شل و هدکعا ینوایبسهناصااخ ه هبرکسعو هیکلم روما حالصا
 || كنيماساو ندنسلواداحما هلعم رکاسع هب هلیمان یغاجوا دیدج نابکس
 | هدابزكيولقاجوا یشانندنسهلو دقوا لیدبت هنهاهسا ل رک هرزواتیفصن

 | یرا هرکوب هدب ولآ نوناص یان هلیسهزاب ردوا نر داراو نیغرف
 ۳ | هداملاقوف یرلنورد نون 6 كراكو یاتصاودمدخ نالوا رر 4 یا

 یدیا نيکو ظ.ع زورفا بیها

 یرصح هرانانل وا هدهب رکسع تم دخ لعفلاب كنه رکسع ناصب 0. هجرکاو

 كنهنامز ن کل یدیا قو یکحدید رالقعو عرش كنهئسک هنصوصخ

 ندصاوحو ماوع یالوط ندنوب نویلوا لمح ید لر : عوط ردفلوا

 یدبا قوح راندا نیکو ظیغ راعضا هتفر ط اشاب رادلع

 ید هب هيل قد رطهدلاع یت دوا لویقاساسا یطرشهیلءفتمدخ دلاق

 ۱ ِ اشاب رادلع صوصذنا عو هدکنگ روا یی هیعر یالع لاغحا كع | تیار

 ۱ یبناک علاقو یب لس هدرا هدفا ره روص> ندنکب دلیب قاودموسرو لوصا

 ترابعندکعدمدتنا مکح یشیاكن دنقا رکسعیضاق ردبا ر وصاو رب رقن
 یک علاقو یتعب یدنفا لوچوکوش یشیا لصا ) كجم روک یغیدلوا
 ۱ لاوقا ېک كجا راهفتسا وند ( راو یول هن كتدنفا كلوي وا روپ هروک
 دبع بصاثم هسا هجر دقت وا بولواهدکعا س أت یرلانع وا یعاضواو

 ا ۳ به ی هیتر بتا رم هلا رمصح هب هیلعف تامدخ

 LL ی دیا رار 0 نیفلاع هورک الق ید ییاوصا لڪ قدرط

 0 ۷ هدرو «
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 نالوا شهراو AF E هدهناسر اشاب , نهار ایزو نادوبق |

 هدر هط وا یهدنفار طا هطاعو عقر یاروحا ناندجو مط یتاسیعت دنا وز 1

 یک كیا منع یروعفو قسد یرلکدلکهدا ار >ا الو كر هنا یجنویلاق

 شا ییرگب ندنراشواح هراسرت هعشد ندک دا تمه هنسارحا كناحالصا

 لها یک اما نارفا ضب ہک نطصم زسنورب لغوا یبووهق كچولب
 هدنرفسرهبوزوآ ناشن هلب رست قعصا هطااب هنب راهدیفس نایتسرخو مالسا

 قااغاشابو قاشواجشاب و راس و تور بسک نداوهقرهلا یاب رمشنکیا
 هلوغءوا راسو اشاپ رایطو راهتشا ةءامرس لیصح هلا التعا هنب را هدار

 ذوقن بابک | دایک نایملردا تفلاو یوم فلک
 شابوا ماطر یسهناخ هوهف یهدهطاغ هدلاح یییدلوا شلیا راتعاو

 یدرلبا زارمحا ندنیش سکره هلتهج یییادلوا لامالام هللا قالجاو
 ندهناسرت هلب رلنابکس اشاب رادملګ نانلو هدنتیعم اشاپ نادوبق هدنابسغ لس

 مرد ا دا رف ود یول ىر ےک كر هل روتک هبدطلغ ب واب ر دااق

 قرهلو ۱ مادعا هلیغا ناغات کوا یسهناخ هوهق هدااح ینئدلوا

 یدنلق نالذخ كاج لوزنم یدسج نوک چوا
 هنسک ندنسوق روف كرادلع نکل یدنقوط دا ز كپ هب ولفاجوا هداموب

 راع نافسنامهو یدنالقاص هدهشوکر یر ره كراب روز بویماحآ نعا

 لو رب هل وب ندنرزوا كهالا دابع هليا عفو علق دفاک رلناسا ی هدنرژوا

 یدشلوا ع ر هبلب

 هیاهنلو د یالکو بودیک هنب راتکلم کا كرانادناخو نایعا هرکصندنوب

 بابسا لاکاو هلعم رکاسع رثکتو هیکلم روما حالصا هسا رس ید

 : رایدلوا لوغشم هلبا هب رفس
 ہرا هجول مک هدننعص هطاصدعع هلز رملکنا ینآ هجور ید ندفرطرب

 نیعن کج هیلک تعفنموربخ ندنفرط نویلبا هکنوج رلیدنا هدکعا هلاکمو
 تارطاحو هظفاح ی ودنکودنک ,دورونک ه وزان نتوق زاو هملءةلودو

 و راح یربغ ندقم هلابج بوشااح هناراکادق ن وحما صیلخ ند هظ وجم

 یدبا وب یکلسم اناذ یخد كناشاب رادلع بودا نیبت ینیدلوا
 هلدامج وبلج هنلودرد یرانادناخو نایعا هرزوا حورمشم لاونم هیلعءاشب
 لر دج ناکس یی رد هرک صد دک درونک هلو صح یهعنو افتار رام
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 | اوا عفر یراتعاو ردق هلهجووپ دل اجوا دب دحج ناک نالو
 1 راسو راغا یاب یتانروطو یچنوسهاصو یحرفزو ساده لوق هرزوا |

 1 هحاوخ م اعسرد ردق نواو یدنفا یرطان هیداهج روماو یراافا راقاحوا

 یراظعاو نیط الس عماوج ضو تفیرط باشم ضعبو رایدنفا

 تااکو ماتم عامجالاب هدبل ام باب ینوک یمجث دب یمرکب كن ابعش رلیدتفا
 ریکنو ذخا هلا الاو یالا یرللگو لیطو غ وت نالب روپ اطعا ندامطع
 ید ندنغاجوا دندج نانکس هدنراکدشا رارعا هرادکسا هللا لیلهتو
 نالوا رظتنم هداروا هللا دوزو هنس هلشق دیس قر هنلوا لابقتسا هلایالا
 كردا اد رادتفا ظعاوو یدل راو هن روّضح اشاب نجرلا دبع یف اق

 0 یدلدیا ماعا قاجوا مسر هلا بصذ هنسهحاس هلشف عورفرب عو |

 | هنغاجوا یجیاتسو یرکسع ددج ماطن هدنامز میلس ناطلس نکلا |
 | كنولفاجوا یمعوا راتعا قاجوارپ اسآر هلب وب كراناکس نکیا قلم

 ۱ هی کو دنلولعاهد تاقرب ی رلت او رو دریح نوناک ۱

 عنانص وفرح باعصا نالوا لوغشم هلیااطعاو ذخا هدفارطاو لویناتسا

 ندا هط روا یرصکی یربکا كرلتوب بولوا رلیکماناوتو ردامپ هح هدنحما

 اض:9ایدل هلئهج یراذدلوا انشا هب رح نف هدراهسدا ب وسم هنر |

 ددر یف ندي داوا ثبات هلتلالد یس هقاس ل اثما یرلقح هیمار ر سلا

 هد ها لوا ییاعا علانصو فرح راسو یک 2: قو لاجو شورف هربس

 هرکصت دک دتا لعل یب رح تعنص هدن ولیزاب یحویلاق دوخا ناک

 ا ذخا هدنداهسرد رانا يلزاو یرالوا ودام هدانسوداد یک یراکدتسا

 هد اننا ول ید هنصوص> یراتیعونع ی یارحاو نداطعاو

 د هجا ندنن ادمارمس هن اسرت یس اضتقم یافاو یداربو رارق
 یدارویب هلاوح هکب
 ثعاب هدنجما لوبناتساو لاعفا روم هیذموق رع فئاوط هد امو طقف
 دعتشم اهد هجردر داسفو هننف شلآ یس د هلتھجو و لاقو ليف عاونا

 ۱ یدلوا لاعتشا
 مس
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 دینسهدارا هرزوا كلدیا هدنامهنب رخ یرلیماسانوت نوت ا اكرلندبا ||
 صن دکبجوم ر روه# نانلوب هدن راد ییاسا اکا لعاب یدلوارداص 1 ۱

 هدرلن اشلاع تارب كج هاب رو هنب راد یراترهشو ماو یکتا هنب رم |
 دیکرک هدرنعص یسعاوا تردابم هناا یارجا هرزوا قعلوا حرصا

 هدنفرظ تدمو هلبا نییعذ ندم نوک قرقو رادصا یلاعما اب ااطخ

 راعشاو نام یراع> هاوا مورخ ید ندن ی ها هل رک كرا تمر ونک ینیرلیماسا |

 ردیهورک راکتمدخو قانص ایژتکارک یاسا ناوصا هشرزواكیوب یدلروپ 1

 هلبس هرک ذت رک هرزوا تیفصن بورونک هریک رکی ب راروه# یهدنرلا |
 ینددشلف هدنام هن رخ ردق هاك زو هو نوک نوا ردا لیدبت

 یدنفا نیما ی راواوڪ یکلاو یدنلوااهناو ضع ندنفرط 12

 زهنیک هجا نادفاتنصا هلوقعواو ردق هقا كب کیا كصع مان

 رایدل وا نونعو ییسنم هلیفصن بولوا یرایماسا هفولع نیقناک وب

 | كعد شارونک هلاحرب قفاوم هیناهلس نونا یغاجوا یرل# هدنروصوب
 قلاق هدنرهدهع کالبد د یر یا تامدخو راقالوف ناک اک قرەلوا

 قرهنلواراشعا قاجوار هج هشب ید رکسع نالوا بن يح ندیکب هرزوا

 یدلرو رارف هنساوا ترابع ندفاجوا نکس نزادءهب كن. رکسع هبلعتلود

 هدنغاجوا نابکسو یذلدا ترمثابم هنسارجا هنفر هتفر كننامرفمو

 هل زاتخا ودنک هدنفرط هرس تدم ندنشدلواقوج ناثیعاو هفولع

 یدازاب تارفن قوچ كب

 هاب نابکس رهسیک ی وچ كب ندرس فونص كرکو ندرابرگب كرکو
 ندرلنالوب هدهب رکسع تمدخ لعفلاب بوم قوجو راکسوهو لت ام
 یسلفعویرش باجا یدلوا راکشآ ینح هبل اق یاسا هدنرالكنسادعام

 قاجوانالوا فول أم هعنم یلک ندنمئاص لا یماسا نکل یدیاوب یخ د
 هک ودنک هسردیک هل و بوق ا هللا یدونشخان رظن هل اح وب یرلیکسا

 ندعلوا شورف هدرخهدن را قاقز دز شودب ج لالد هدنرازابتاد

 رلیدلاق هدفش؛دناو رکف هلیس ةعل اطم ینجهبلاق تراحاو تعنص هقشب

 لا هعمردلاق شاب هدقرطرپ كندتک ندنسوفروق كرادلع هک هراحهن
a+ ny ea ereو ی سس  



 و نییعت

 اع نالزا یدلروب ایحا غ اجوا دیذج ماظن لص الا
 .قردوا قسکب هنس هلجو یدلردشلر هن را هلشف رادکساو یکاتفج دنوا

 | رکاسعو یرکسع دیدح ماظن امدقم طفف یدل رب دیک قازوتو كرد ابع

 | یجاتسو دن رلشاب ل واو ىدا د نابکس هرک ول ن ی رونو | رییعذ هیاه اش

 ۲ تلخ یبا مور هک یدلربدک" هراب وش هد دود نیاز رک یسهطارب

 | یدلراص یرللاش برعم یس ر هش رژوا كنس رادو یصرف هن رزوا

 | وورع کیا رک ترب راوخ هفولعو نی اهل شف یسهفلاطیرص؟ب لصالای
 | ہیرو فانصا یک اخ رافاجوا رکید قردلوا لتحت یتاماظن هلبا نامز
 | یراهفولع رلفاجوا رناس رک یرصک: كرکو شا ترابع ندنهورک
 . | روابناص بوللا یکتاعطافو ماهسا قر هلیوف دننکح راتعوداربآ عونزب
 | تعدراسخ تاربا هدوهب هنیل* لالاتب هسااوب و !ندنکودیا شاوا
 ا هرفو یتارفل قالوف, یی ندناب رهکب وازرنفد لصا " مولادعب! ندنفدل وا

 ندرلناناوب هدهیلعف تعدخ هلوةموب راس هلبا یرراذخا رولو یعتللوف

 هنصوصخ قوا ااا اياك ياسا یهدنرللا كرالوا " راوخهفولع ادعام

 هرکسعو شا وا ضرع هنواه رو كرەل رب ورارق هدال و ساع

 عفر قح یساناص بونلا یک راقع هلب وب ككراهفواع ناثلوا ص.ص

 | رجالا یع رح قاانفوب ور ندراٽقو یی هدهسا شوت ندداومقحدناوا

 || نع هنکیدتا هخاس هدااحیهدلوا ال یلع ید كنلود پواوا

 قلوا دارا هذه ذلاطا [رظن هنسلوا شلک هدنا لوادت هلا ندلا یماساوب

 ردقوبو ندنزلعجهلوا راسخ راحود رلنلوا شا نوئاص هلسهراپ هرزوا
 هج وزپ و ندنکیدلروک اور هدهناهاش دزن یازرا عطق هعفد كنلخ
 مرام جد قنیطاتو باج كنولفاحوا ندملا لا هج وامه نوردنا الات

 اضرلاو عوطااب طةف بويل روب هدعاسم هتسارجا كرارقوب ندنفیدنلوب

 درغو عاتعاو كلر و نصت ندرلکرک هرانربو توروشک ین رادغاک یاسا

 a چ كراندیا 7



 و رب

 1 0 0 نم 1
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 ر وڏو ِوط رک طاس لالعتسا رس لس ول اغارع ل وہ ا نالوایر ره 1۳۹ ۱

 8 هرکص هدب ولوا قیدصت نس هراح الب دم رداکد لباق د یدر نکل ||

 ی رات رس نا 1 و۶ ناطاس داکعد ردیاب هتس راح یساغلاو حق یا وا

 هدامون هد هسا شابا قددصت Ci هللا نواه طخ سالات هحرکا

 رام ا نایعا ارانعا ندنوک لوا قر هلوا نوردغاد هنسودنک ||

 ردا نیک و ظ. راضا هرلئلوا یم چئه ]

 هاکتسد شاه ودنک كب ثرع یعطلکب نالوا شما هلق یدنسو قس

 ند سلوا شمزا واد فورطا ھاز هد اضما انالعا ییغیدلوا یساشنا

 هداف یییدلوا ری هب ه كيف لاءفا نالک هعوفو هدنفح ینالوط ۱

 ردک رک هنشوا ۶

 را كب السو یدلرّوب هیجوت هاشاب مارهب قلا رکب راد هدناعش رخاوا
 كالس یدار و هنسهرادا هدهع یاکب لیعاعسا یز زوربس ی راذاکسهلا و

 هل رومأم ر کرد بار 9٠ نع ج د باشان وریسح ناناون ینرصتم هلاوق عم

 یدلدا رثا ىج هلن زب اق

 هتداعسرد هداشاون دن رزوا توعد نالوع وڏو :ندیمظعا ردص بن جو ۱ ۱

 یحاوس هل وط هرس هنر قلب اغلاق ل اطاس یار ؟ ر د اهب نالوا دراو

 یدلروب وباب هناعه ید ناطاس یا رک يلح توئاوا بصل یر کس رهن

 دیدح ماظذ امدقم بولیئوق رکسع رادةمر ةنکلتفحد ول « دن ابعش هرظ

 وک یسچ هاخ دغاک یہا هدعمژ اب رکسع ندفرطرب قرهنلوا بصذ ۱

 یدنالشاب هرکسع ےلعت هدرادکسا نامه

 دادو ءا ىدا یرادزفدلوانش ینوکیعچوا یرکب كنابشو
 هب یدنفا نیسح یشابشو ام اب ید قاراد ر رود توثاوا بص یز طا

 شکرکوا ملعت هدیولسرودو یدنلوا هبحوت هب یدنفاشء«یقایشاشو اجو

 ااا بلثرت راطب اض ی ۳ مزالمو لولب رسو رازه رمد ندراوا

 یک عسان ۶,



 روضح یدلروم تاقتلا ود ) هیلبا تاق هلی“ د یلاعت ىح راو ل کسع

 | هن راتویامه یارس هناهاش تاذ هدعب یدار دیک رلتعلخ مهبنايم یلص
 دک“ هن ر وار نیک ره بولیغاط تیعچ و یدتا تدوع

 . هوجوو نایعاو یدلوا یداب همانا راکوا داكا رعلیح هماع تجول

 ۱ ٤ 13و 1 یداک نانمطاو تنا ند ا

 نج.را دع یصاق یوک ةبنشراهج یجدرد نوا یلرظعم نامعش رهشو

 ا ماع هدنامز ملس ناط)لس هرزوا ینیدلوا زومأم Yb و هج ور اشا

  یدلوب لوصو هرادکسا هل تارق ۳ و یییخر یکیداا 2:2 ندراتلوا

 1 هیهانوک هب ودننڪ قره روج ترتد با با فر یجیدنواو

 یتروص هک ینافتا دنس نالوارک اف ی تروسم حورشم هحور و

 حشو مظعا ردص صبا دعب ردعج هناوا دارا یر (۲)) هدرز

 ماظع رودصو اشا نجرادبع ید اق هلا راشمو ساب نادوفقو مالسالا

 . اشاسو رلیدتفا سابرو رادرتفدو یمانا یرصکی و لام ردص یادنتکو
  یشابشواحو یرظات هر ر رګ وی دنفادیسر یقیطصم یسادتک ن وامه باکر

  ناعهرقو كب لبعاسا یزوریسو كى نايس هداز رابج هل !لوا هعانزورو

 یکم و یساغا رایها سو یدنفا دج | ول یاب لوا ساحو اغارع یلغوا

 نوردنا یو یر طح ناخ دو ناطاس ید عددتو صرع هن ول اهش

 1 رادقوح شان ندنرلحا ه دک دا هرک اذم هل رلیضءو ندنلاجر نویامه

 4 یرابرهش *%



 n رک دن هنایمهلبا یاتش عفر ندئام نوا م a قلود نا ا

 ) ا هساا مف و a و

 كتا رک ادم ندا نر < تاعفدلاب ی دام دور ید تلوذ لاحر

 رایدلنا رشت یتاماظنو لوصا نالوا یس

 هدر ره قردلوا ذفان هبنس ماوا هدراکو لاحره یسهضالذتا ةضالخ

 ندیآتغلاخ داشو قآ رکسع همان تلودو قوا افیتسا هن رخ تابت رم
 طعفو قلوا ییاوعد رلتادناخو نایفا هلا هدنعص بدأت ةساا رواوا |

 هک دا روهظ یتکرخر قافلا طرش فالخیجد هدنمح كنسي رب ندرلنا
 یدناترابع ندنرهدام قماملوا ضرعت

 مت و اضعا ندنفرط هلجو مظدیافنا دنسدعطقرب هرزواساساوب هتشا

 ردشلرپ و مانغ هتروشم هل, زارق قوا

 ه دنت راغاو كب ماطر نالوا ندنس هڪ ودنک هلا هیلدتلود هجرکاو

 یا هنتلا طار خاطر كن هیارج أ" وذو سلوا عظات همان یناقنارپ هللوا
 نالب روتک هعوقو وریتدندمر _هددسا رو روک یان هانطاس

 هر اح دس 0 هژهراب نالیجآ هدنلود مج هلا نالایعس

 یدا ش شان 

 شفلوانیمأت رلنادناخ و نابعا هلکنار و رارف هنعط كقافتادئس هلهحولوا

 ید یرامرب وک هثداعسرد هرک وز تولوا راغدآ یشحو اناذ رلتوبهد ةسا

 ۸ ویا نورد كاغوح قر هلوا تیفیک رب تعم ندنرلّتنما هرادرع

 ندنرافرطتاودلاحر هدانناو نیفلوا مولعم یرلقدلوا شخوتندکهرک
 هدرانفایض فلكم نالب رب و دیظعا ردص هدر هزه عقاو هدرهش حراخ

 یدنا هدقلوا تبحاصمو تفلا ید هلرلاا

 بولوا نویامه باکر هدانا دعس یتوک ةبنشصب یک کس كيظعم نایعش
 لام الام هلل رکاسع یبا مورردق هلایح قهاوش یسهش ىکا كن هناخدغاک

 مالسالارخشو مظءاردص و یرافدلوا مال هتسد فص یس هلج قرهلوا

 رک دلا فلس نالوا شاک ندءاوطاناو ندیلیا مورو تاود ناکرا را
 رظ نم هواه ف سل هلا عامجا ەدەب راد تکلع هوحوو نایعا



 رک
 دداا هنر اهاشباج اوا ن روه مزو پو يدروبتم
 نا ىدنالغاب ز رشات هلترازو ٠ هر هک او و ی دا راک رد نمروصف

 4 | كرو هدنتیعم نواه ا لرک یدنلقالعا رع ردق هلا یرگسعرسس

  ینیدلوا ب لا كنادعا س اک ا نلاتقو برح رز: سد رکاسع لا هم الی

 ۱ 7 دل كسر هدیگدتنا یرحو ید ییس هیهیعح باسا ےک !روک

 ا ا درهم كنلاراک رنو رهام هد 7 ا تاب اوو ۳ كن رک یکن

 شاکا رعسلیپو سا و E هت نکیدلبا تدشن ندنساوا راکفالا

 تاودو ند دی اندر یر هناهاشییس كموح ره دیه شو مدن رکو ا فی داوا
 ی کو مدلوا فام نايس بوالکا یلودا یف يه هنسهب رخ تان

 از ندمدنک یرلنا هدم هل رجا هراهدآ والعع ضب "نالوا عشا د رس

 هع دق نروصراڈ داو لد ت ت :طاس هلب روهط 2 مدروک فسأتم

 یدقیح ندنماظد نوت نوت یهورک یرکسع هدک دتا لوح هر ديس

 هدلاس 4 تالویناتسا تقواوا یدلک فعض هدانز تا كي همالسا لهاو
 هسردپک هل وب و ران ندنالذخ لاحو ردیمولعم رک هلج یتیدلوا
 هدا رمشلدلوا رطاحلا ردكم هلی هظحالم یکج هلک ردق هلویناتسا كنید

 ترغو ةيمالسا تیجو تاقالع هللا رلناذ وشا نالوا تاود یاتها الاح

 تیاهن كرهشالاح هللا نابحاصءو تارکاذم یارجا هصساضتفا هیلعتاود
 شموةوا هح او دا صو صخ یار ندیکن كل هعناس تروصەلاسواج “داما

 تدمر و مول«ءیلاح كن اخ یطصم ناطاس قیاس راک دنوادخ ارز كدا

 یماردلا ثعاب كنهیلهنلود یلاعت هللا ذاع» یساقن ه داتطلس رب رسماهد

 هدهسیدلوا هوک رکید غ هچرک او یدیا موزج هدندنع هلج یتجهلوا

 كرلنا روص نالوا نعادوهشم كرز بولوا فصتم هللا تداردو دشرو
 رک هولج هدنرلن وامه باق هد آ هلبتس>یر هستم تامواعمو هب رطق تناطف
 رویع هدننادو زرلءایارنعا هلج قرهلوا نسا ز یاصالاقح یفیداوا

 لمایاصقابواوا رمکنامج هاشداب رب تعاهش بحاصو تم یلامو ملدو

 ردهطواع ندادعا یداا لواطت ین رهاهاش تالام یرهناهاشداب

 لذکیكماکحو ناراکرسو ماظعیارزو هل و هیلعتلود یالکو هسیاوب

 نایعا هلج هرزوا یرهبنس دارا ندنفدلوا طوء هغ رللوا تهعگدو

 هک نادناخو »۶



 هی ی ا

 شنوا رمایم داروی ورب ر رکسع س یتلا شب هلی ا

 ید |
 ) ۱ ( هدایذ یروص هلل وا ليل E ا نس را ا رع همان رحاوپ ۳

 روتاوا دارا هلئراشا |
 یس هصالخ كنارکاذمو تاعلاطم ندا نابرج الکواانیب هداشاو | "

 il جاو نام الب هيل هتلو د یماوا هدفرطره کک یعادلوا دلتا و

 اکو هلغا وا ند ھاشداب ةسلوم قوەح هسا وب درو یس هلم ا

 یدیغو یکجهدر قح كنهندک 8 ٍ

 لیع ام" او هداز نافعرفو هداز رابج نوح رارقتسا رو طعف ||

 كوم كرلندا تموکح هرزوا لالفتسا هدن زرط فئاوط كولم یک
eهنن رامژ او ندئس هیعاد لالعتسا یرلق د)وا رااح هدب ودا ق  

 یرلک دشا راشخا ییلراک اد ردقوب ران | هدنروغا تلودو نیدیدآ طوتم

 تردقو توق هداز هلهحوو هدننطلش فرط هکنوح ید هدر دع

 ثبشن هن زلازاو احا كن رودنکارظن هبدشاس لاما قصلوا لصاح
 هر هیلعتلود یالکو هلتهج ینیدلوا شعار هدنرانهذ یس هظحالم قلروس

 یدبا را هدا داععاو تنها

 هدر اکو لاره نز وا ییلوا یراغدوع ةو رانا رک وب
 نددینس تموطح بناح ید رانا هدنرلک دنا دهعن یدایقناو تعاطا

 یدا نادلاح همزال یرلغاوا نشا

 بج و٥ یب رادتفاو توطسبابسا لامتسا كن دین تنطلس يه كلذ ىل ءاتب
 لوصا شعب كج هل هلوا بلاخ یب رلتتمآ كرلنادن اخ و نایعا ه دهشو

 یدیاهرک اذمو تحت عوضومالکو لا نیب یصوصخیسس او عضو كناماظنو

 لد هه دا عاغجا هد ولک راتادناخو نایعا هرژوا ح ورشه ل اونم

 نانلوا دقع هدیااع ردص روح هلغُملوا هصالخ جد هءذاو تارک اذه

 هلهجوو هناس ناديه اشا رادع ید ےظعا ردص هد ههو تر وشم نمکا

 لصانع رو ) هک یدید بودا هناصااخ ناطخ دنس قوس هنایلاباال

 دیهش راک دنوادخ ردر اکرد زیصحا هدنفح یاخوا یرصلب زب ولقاجوا
 هند ر رک سعوا يلع و یدر دلاق نتبغرندرلنآ ںویمہد الک اما مع هب ولفاجوا



 11 رجا زىسەتىكس هيلو وا هدل اح یتیدلوا:یکل هبلغ رکسعرب هدنروص -

 1 ی تیک و ی

 بوک 4 بل ا هدر را ناق هردو دز 1 هدانا

 س :دلوپلتسا را و قرطره کداشرد

 ۷ یدنا لاکر .هیموع تنما هلنهجح یکیداک هنلوا

 شر نالا قرد تورو احراخو دلخاد هل وب كن ذوفن اشا رادلع

 E راکرد یکی دلداج اس ندی راسنا هر 5 ره كت وطس تصهجر ۳1

 1 i E یدبا راو لخ دم یلکیحد كتبنا هدن ون

 ۱ سیا را او ۳ می ضیا رانادناخو نابعا و

 1 هثب و دیک وا كنضوح هلغلوا بلسنم ا
 e ىدا یسهیضق تالزستینما یلصا

 هتزوس هناحینیداوا یشاوط یرازوکو شاب یسهلجج نداشاپ رادلعاما
 رب ودو رع یژرما هدفرطره هيلع ءان . یدنا راو یرا عات تنما

 ا صیص# ه ههسج داوم نب رادصا یلاع نامرفو یدبا رول وا

 ۹1 .یدا رربدزاب هعش صحت ررب نوحا تاصوصخ ر اس

 3 ج هل زاب یلاعنامرفاپ اطخ هننرب ندرلنابعا نوعا صوصخرب تح
 لدم ردقوب هک یعدشاک یباولح ینامرذ كهاش داب هنآ ) . هدفدلوا

 ( روبریدق ربچ وړد باب هل وش هنب رزوا لدغاک كجوکر زکسرویدیا

 را وید
 نجرادبع یضاق هدهرص ینیدلزاب )همان وعد هفارطا حورمشم لاونمر

 || هدوللو هدننرعمودنک امدقمقردلب زاد یماس همان رحادهطقرپ ید هیاشاب

 اود رک اسف نالوا شلعاط هلبس> یساغلا لد دج ماظن

 و مات



 ي و

 تالاب وربن دتفورپ هرژوا یتیدنلوا حاصداو حرش هدروکذم ل اقا :

 ۱ فط قرط تواوا فیض ك یدایقنا طب ار هتطاس ۳ كنهولاو |

 هدقایصسرب یکو هدا طو e و ردنا باغن رلنادناخو نابعا ۱

 یزوریس هدیلبا مور هعسب ندنراقداوا زدنا فرمصت ءاشدام فک

 هداز رابج یترصنم قوازوب نالوا نایعالانیع هدیلوطاناو كیلیعاعسا
 یرانای|میسج یک اغارع یلغوا ناقع هرف فرم هتم ناخوراص هلیا كناولس
 ردا تموکح هدل القتس! تروصو" هدنزرط فئاوط كولم هلا طبض
 یدا نلوا دفا هلع تاود اوا هدزهرشط لاو ا ادب رلنادناخ

 | حافرپ ص مان نط صم یجنویاق ندا مکحنو باذت هدکچهلب تح
 | ندک دعا افصا نکیشلدا رومأم هرئثس هلب رادصا لام ناعرف ذعفد

 ۱ یدیشعا عفد یرانروئوک هللا بس یرلنا زا ینامرف هقشب
 هدایفناو داحنا "هریاد كرلنادناخ و نایعا واله وب لواب لوا هروک هلاح وش

 ١ هدب وواارجا هم( تروُس» رب هداوس اتسا هلکاروک ندلاح "دمزال یرلملا ۱

 ندیهانترادصفرط هرزواقملوا ثشن هب همزالتاحالصا هلىا ارا قاةتآ

 هند رصتم نعرج هلا كي لیعاعسا یزورسو هداز ناعهرفو هداز راج

 نایعاول: رهش یک انادجا ینابعا لشو یطصع یجوبلاق رک ذلافذاو
 یدلردنوک ) هماننوعد هزاغاو

 | هلونا:-ا نامش كرانادناخو نایعا قوح 1 شود هژالعتسا هیعاد هل ود

 رادع نکل یدا دعتسم ك هحرکا ریخمکح كفولوا یرلمرب ویک

 شابا لدبت ردقلوا هر ندر هماعراکفا یک یکیدلک هترادص ماقماشاپ

 یذوفن هکی دبا شمالباق ینافاو فارطا هره لوا یتوطس تبصو
 هناب رج هلهج ولوا ځد هدرهرشط هسا یراج لص هدنداسسرد
  یدیا شمالشاب

 یاایک یفیدراو ی-هرابق رورب كرادلع یهورک هبلقنم نایهکید نامرف
 كنا یطصءیجتویلاف رکذلا فلاسیح رابذلوا ردیاتعراسم هنساضت ٠

 یهدنریاح یک رجبواک هلر کس ردق كيیشباءد رسی ؟ ینیدلاق جددعاکرب

 یدبا شلبا قالا هتسودرا

 بولوا هدنداوقناو داحا "هرادكنا لصالا ف نلیعاعما یزورس

 تکرح ندنرابگ هدانا وب ید یرراس و هداژ نا هرفو هداژ 1



 || كندنفا بو یترمج هلا یخیرا هداز یاش یراذخأم كعس ات دلج

 رالیذو هک رات رکید نانلوارک ذ هدنس همدعم كما دلح و یر همانترافس

 رد هیسر قاروا ضب نج هلاو

 دیس . عیاقو هیق

 | راجود اجراخو الخاد هملعللود «رزوا یی دنلوا نایب هدنم ا دلج
 . ]| كاس ناطلس ندنشداوا هی-و تارطاخم راتفرکو دهظع تالکشم

 | پیدأت كئهورک هلفتعو یسارج یارجا كران اج نالوا ببس هنتداهش
 هعلاط» یخدیهطنو حالصا تروص كتلود لاوح | هدنساننآ یس هی رتو
 ندنسداعا وابحا كن هيام تاماظذ هرکاذم ساسا ۰یدباهدلوا هرکاذمو

 لصاح هک داعس رد هدنس هنا یتوطس فیس ثكناشاب رادلع نولوا نرابع

 یالکو هدنس هرکاذم كايعالصا وال هنن رزوا تنماو تنوکش نالوا
 ولید. لالا نتمطو لاح هدوسآ دلعتاود

 تام

 < طيف
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 ناوص اتش سس

 سک یسک ۹
 نایفطو نایفط ٤
Aیاوا یاوس  

 ید وا یدل وا °

 اتسا بور ذلاق ندف اتساندق ۰

 نویس ار ۱ ن ويسا °۸

 دوخ روخ ۰۸

 ر را رو ۱١
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 یوتکم هی اشاب فسوب لر وعس

)۸( 
  نولام طخ راد هنکلمرکا رادرمس گناشارایض

UD,۱  
 نوب ایه طراد هلم امك او ڭناشاب ناعع

 ( یر
 ر رعت ھن رر هسا 5 روو ۳۷ یر ! ماظن

(۱١ 
 نوامه طخرثاد 0 اقماق و لیلخ

۱۲ ( 
 نوبامه طخ رثاد هدأت كنیراشکر بس یرھکب

7 ۱ ۳( ۱ 

 نوامه طخ نانلواتئارف هداروشسلح دقعنم هدنعهاجاو .

۱: 

(3 9 
 نواه طخ نالیردنوک هنسلاو ادیص

30( 
 یوتکم هنسلاو ماش هب لدوعس

( 1۷( 

 ینونکم كنهدرک رمس مان نایلع ندنایاهو یاسور
(۱۸) 

 یس اوج كنسلاو ماش

1۹( 
 یرب رقت نالوا رئاد هدادفب كندنفا تلاح

 ظ ( ڪک )
 1 ۱ نو اھ مار هراز ربه ساع هد (رهش

) ۳۱ ( 3 

 7 ۱ نلاع نامرف نالبر دنوک هشاخ شاب قحا
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 ناتسب رعو سمصم 2 قو

 ی ارنا كرلتم هلوک هدربصم

 یال “ا نذندب رلجاهو كنسهعلق ع
 یار هلا كس ودرا سهم

 بصنو لزع
 یفن كنسدفا نايك یلهروم

 ۱ اینانشا علاقو

 یسهیموع لاو>ا كناب وروا

 ییسکعكاوا هسنارفو توعد هب هلا صم ی هیلعلود كنول هیسور

 هعبس ربارجو یسهیقینلوب راکفا كن هیلعتلود هخرزوا یسما مال
 ید تاله هدنفح
 یتعرع هک ق كن ویلبانو یرا هب رح تاک ر ادت كن راتاود هیسورو هساارف

 یدوع هتداعنرد كن دنا بع یسعلبا سراب

 نویابه یودرا عباقو
 یدادرتسا ندندب ول هیسور كغ سور

 ع تادنسو قاروا تروصناتلواءو العو لیذ هدلجوشا ۶

۱ 
 یوتکم هیاشاب یصاق كناشاب رادلع

 )ا

(۳) 
 ی رب رفت كناشاب زادلع

 ( )٤
 تناهجو رفد

(۰) 
 ی دمار هد اصم هملکیا

۹( 
 رش دن زا ذکنصء هسنارف

pasan) 



 هرباخم راد هقافئا هلتاود نارا
 یعزع هئارا هلئرافس كن هداز یتساب

 ۱۳۲۹ هنس معیاقو

 ناتس درک علاقو

 نانسج رک معیاقو
 یکیدلر دنوک نامرف ةتناخ شابقجا

  aیوم تب دودرا ۰
 هب رکسع تاکرادت نانلوا ارجا نوح یبا مور
 1 ˆ - یاعوقو قاش وردو كيشف
 یتازواحم هلایدنفابحم كنرظات هیحراخ هسنارف

 یتاک رحو لاوحا هوس كراپ رعکب
 یرادنص كنامآ دجا زال هلیلرع كناشاب ایض

 یتافو كس هجوز اشاب ایض
 عج ال

 د ارطّتسا

 هيلع ت امیج وت
 یاس ضعب كنولقاجوا
 تاز اع

 یییغن كیشارا حش

 قید ات كراب روز
 ییقن هلیشلنازبم ریه كکب هللازون
 لیدبتو لزع كنشابابکس
 تد الو

 سم یافو كن دا ها ءاطع
 خو یرلتافو كناشاب دج هرق هلبا یدنفآ یق>
 ینلن اد وف



 : ینیدناوا د دوع یوم شم ۹ ۳ ۱1

 هنر رد تاور اد

 یساف لیدبت كنب دنفا هلاءاطع ۰
 یفنو لرع كنسضاَق نوبام* یودرا

 هعوتم علاقو ضنبو یرع كناشاپ ماتم اه ۱

 قافو كنیدنفا ییورضم
 قالطا كنءداز عاید هل.ایدنفا دیحو

 یلاع باباس ماتخ
 كب لضاف تافو

 هی رح عب قو
 نم رفع كن دیمالسا کا هدینس

 یصالخ ندهرصا ڭەئ راو هلیا یدورو لنوامه یاخود

 هجر ندن رزوا ينم كنس ودرا ةيسور
 یر هب رام قج ور

 یز ه رام نیتابو هلب
 تد اهش كنيل دن اشوغ
 یتراسا كناشاب ناثع

 یلبدبتو لرد كنساخا یره
 یادءاو نن كن دفا تر وف

 یبضنو لرع كنب رکسیضاق ىلا مود
 مالس الا حش بصئو لزق

 یاست دیو هیطور تا دعلق یوکنو قجتور
 یرلتدوعو موجه: هنرافرط هقوفرو هول كزول هیسور
 یس النسا تیفیک كنەغول

 ناتسپ رص عیاقو ضعب
 . یبافو ضعب كنيلبا مور
 ی هبط را راوطا ضعب كناشاب ىلع لد همت
 ا



۱۸۳۳ 

۱۸۹۰ 

۱۸۹ 

۱۹1 

۰ 

 ی ماو ا

 3 هیجراخ میاقو ضعب
 السم ضب هناواصم دبات هل لود نار 1 لا هیاعتلود

 ِ ی سم یرا را هک د هر كنسافنود ریلکنا

 یتالماعم شعب هدنعح هیلعتلود كنو يلا

 بیس دنعوفو تفابمرارکت هدننب یراتلود هسنارفو هیسور

 رهدام نالوا

 ۱۵ لس علاقو

 ۵-به ذم داوم صب

 ی اعوقو ابناسا
 هت رب "هرصاع

 یماغلا كننيلارق کناف

 ۱ . یلاطم ند هیلعلود كوا هيسور

 یسهیعیسلو گر ااا صمد نالوا هلماهیلعلود كن وا هساارف

 دین هزیلکنا هدنعح هب رحم تاماظن عب ندنفرط هلعللود

 یاطعا ر رعت هن راتلو د

 درا عیاقوو هب رس تاکرادت
 هی و ربیادت صءب رب راد هما دح لو"

 یرع كنشاش اکسو یوفو هدی رع هدننبرلپ رب

 لزرع كیاشا ناعع ما اق

 هنو یر هير" تر وصو یر هناشک رس تاکر چ رای رصکب
 لزرع كنش ۳ ایکس

 نوب اه یودرا علاقو

 قی روصحم كل هنراو
 ااب هلبا الینسا یدارغ زارهو ینیرازاب ییغوا یعباح روا هیسور

IR E 72 ۳ ات  > a0۳ ۹ ۰ 5 ل ا اکو 3 لک بو رب  
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 لاو تو كن دنفا هللا 7 همه شال را

 ۱ تاهحوت نالوعودو هس رژوا یدورو هنداعسرد د دج ر دص

 هب رح تايه ضب هلا
 یراعوجز اناخو یرلموحه هنسلاب هنوط ول هیسور
 ی عناقوو ییارحا هشأاح 91 ها مور كن ودام یودرا

 لندن ها دشار لوک هلا یدنفا ید یل ەروەو یدنفا ج

 یرلمادعا

 تاک رحضب كرل رکک: هدنساننا کر ح ه هنر داكن وامه یو درا

 یا دک كن دنفابناج هلتافو كن دنفا فیفعو یرهثس
 هک مطس

 یا دعا كکب ترع یسک لکبو یفن كنب دنفادیحو یسینر نواه باکر

 هاش علاق وو ید كنغلماقمک ئ نوامه اکر

 هب سهم علاقوو ناتسپرع لاوحا ضمب
 ناتس رص علاقو

 نوباه یودرا میاقو

 هن رزوا یلصاوم هر نم” هتک رح ند هتردآ كنوام* یودرا

 یی دار و ترازو
 . هی رکسع تار ضب هلا ثداوح ضب راد هاغود هکیا

 هی زن علاقو ی
 ك هه لسا رکاسو ن هب رق هک رانات عفاو هدنراوج هرسلس

 یترازو كناشاپ بابو یی رفظء
 یدوء ساتم نع كنودامه ی ودر |

 ناصوصح رگیدو ته. جول

 4 رگ تاسر ر صمع) و ليعاع»ا یالدسا

 هب روس تاک رادت ص ءا و لارا یالدسا

 ارد نادوبق لیدم

 یرالبدبت كنب رلیلاو مورضراو نوزب رط



 ی کم اہ ا تا صمد تب سنی

 4 3 اب a 3 هب هب رخ تاکرادتو یلدوع ند ایایسا 1 كني ۰
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 | تبثت 4 E LE تاکراد هدنرلهنایم یراالود هسا و روو

 E فانی ید هد وا هیسور هلىا هیاعتلود هد اننا یتددالوا

 یی داوا هب راع

 یس هب راح كنهسنارف 4ا اب وروالود

 1 یم هلع هدانالا كنويلبات

 یرافدن الفابا كتسلاها لوربتو یراهبلغ هدایلاتا رز ولامسوآ
 یراک دتا طض یبا واشراو كرولا رسوا
 ییدلبا طبض یهو كنوپلبا
 یسه رام قلنا

 یس هب راح مارغاو

 یسک ر اتم كنا رتسوا هليا هسنارف

 یراتیب ولقم ٠ هداینایساو هداامقتروپ هلازسنارف

 یس هب رام روفشور
 یر هجاهم هت رزوا كنلف رملکنا

 ۱ ۱ ۳+ سور تاتو رس دلاصم هلادسنارف ارفو هسوركحوسا

 یسهلاصع كنا مسوا هللا هسئارف

 یغیدنوالن ةب هسنارف كنبا
 تاسیفوضعب وه ,لحاد عیاقو

 ی لاح هجرت كندنفا نیدلا سس

 لاح هجرت كندتفا كب نیما

 یلاح هجرت كن دنفا یهو هداز لبس

 لاح جر كناثاب شم قیاس ردص

 ۱ نسح یکی السو یصاو لزرع كنما هیاسرب هلا ارد نادوه

 یلاح هجو كنافا

 یدالو كناطاس هشناع هلافو كن اطلس داف

 یراتافو كنبدنفا میفر هلبا انا سر ییابعا هبلف



A۹ 

 عباقو ضعب رکیدو بصئو لرد
 كنااب ییع دیسو یتتش كن هداز یردو یترادص كناشاپ شم
 تاعوفو ضعب رکىدو ی هعحال و هقاس لاو>اض و یغلنادویف

 تاهبج ونو
 یزرارف و هک كن راةیقر هد اشاب , نهار

 لاوحا هر كناشاب یضاف
 ییرومم هدیععت كرلب رارقو ییلناربمرمم ك

 ضبو قالطا كندنفا ناقعو ییدبت كنناادنک یمظفر
 یی زعنو قت دو
 ینلمامناه كناشان ىلع یبهخرجو یترادص ابنا كناشاب ایض
 ىف كنسضاق لوبناتسا

 یاقو كنهداژ دارم

 لزرع كس رکسیضاق ییا مورو ییغن كندنفا دشار 4 وک

 رفسو حص ثداوحو لود لاوحا
 | یرلت رومأم هب هلاکم هلیصخ رم یلکنا كکب کجا هلبا اشاپ یح
 ییداردنوک تایلعت هب یدنفا بح
 ۱ یدورو هن زاغو رک دقا كنصخ نم ریلکنا

 ۱ یرکسدرمس زاقو كن اشاب بغار هن رب هلیلرع گكناشاب ق

 یی رومأم هب هلاکم كنبدقا درحو هلرلرع كکب دجاو یییدلوا

 یراتاقالم هدنروفرا كن اروطاربعا هیسورو هسنارف
 یکیدتا الینسا ییادنالف كنول هیسور
 دت ااا ییرد ارو یکیدنیک هاپاسا كت ویلا
 یکی دعا سالجا

 یس امعتسا كن دنفا بع

 كن دنا یراعو لوا سه> سه دنس دلاکم هیسور كن دنفا باا

 ی دلوا باکلا سبر
 یسهلاصم' هلا ول هملکنا كنەيلەتلود

 قشر و عفر ڭاشا بغارو یتاما ها رفد كنيدنفا دہحو
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 ۱۲۲۳ ۰ هنس علاقو هی ۲

 تاششن راد هنود لاوحا حالصا ۰۴

 ها تروشم 1

 ام كناشاپ یطاقو یعودو هیموع تیعچ هد هناخ دفاک ¥

 ییبدلوا یسلاوو یرکسعرس ۰۰
 تاهیحوت ضهب و قافلا دنس یاضعا ۸

 ولفاجوا یکساو ینددنلوا برتر هلع رک اسع هلیما نابکس ۹

 یساطعا حوت هنغاجوا نابکسو یماظن كنب زهفولع ۰
 ماظف هدنفح یزللیا برح نذ لعت كفانصا ۴

 تاحالصا ضد هجهاسرا ۳

 یاثیش لامجا كتلودو یتدوع كراناعا ۳

 یامدقم كنسهعفو اشاب رادلع ٤

 هعقو زوهط تشک ۶4

 یراءادعا كننایعا یوکصام هلا رایدنفا قیفرو نیس ر ۸
 س هعقا دم تشیک كرادلع ۳۱

 یرراضحاو بلج هنسوف افا كرودص ۲

 یاثشن كنتطلس ناکراو ینافو تیفیک كرادلع ۴
 نماد هلیا یدنفا یلعو اشاب اصو ینلماممئاق كناشاب ش ٩

 یرراضحا هنونامش یارمس رلاشار یطافو 5

 تاعوقو نالک هروهظ هلیبسح یراموجه هورامه یار كرایر کب ٩
 ۱ مظع قبرح ۱
 یئافو تیفیک كن افطصم ناطاس ۱

 یمهلغ كنايفشا ٤
 یزرارف كناشا یضصاق هلءا اشاب نمار . 0
 ی روهظ كنس هزانج اشاب رادلع 5

 یرلمادعا كثاوذ ضب ۸
 یقارحا كل .ر هلشف يلتفحدنولو رادکسا ۸

 قش عبافو ٩
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 یدنفا مه ارا هعخک ۱

 مک لوا مھ یلاع میش الاو مرکلا یذ باذج
 یبط تد وج تنه لعا و لضفارز و

 مک ردمولعو ضیف مسنمرب نامز رب رح وا
 ۰ ین كل اضقا رد | ناربس یراوج فراهم

 هلجج زا ر داصحت ال یر دقلا لبیاج فیل ات
 یس ی دابا زو اج ی ر اوت ث الح

 جرات هعب اس مق لات مد د هده امت
 ا 0۲ دل یا راقم نح لو

 ۱۴۸۸, هنس

 ردشم وا عبط هد صاع دءءطم



 ا رعو ء كمالسا سا انتجا ا E 2 ید داع باس

 ۱ لس ه هأع ؟دناص وطو ناخ هو عاجوا یرفکیو و كندس بحوم |

 | نالوا هدادعا "هلباقمو ماقها هببش روم هل رللاح ماظتنا كع راقاجوا ۱
 هلا وراخذ نوا باس تلا ر مدایز كيا : رصن |

 مت كرایحم وطو كن 9 یجنویاقو رودعم فرە و بشر ۱
 خرت نالوا ها دابع شیاسآ "یداب و روفوم دج هش رله وب هداما هللا |

 هك هدا ز بورن دشا تخورف هيدا رک د یبش رهو تق د اعاد ه یار

 سافت تفت نب رال اح هلا تج ره هیاشعض و ارففو هرب و تصخ ر ۱

 ۱ عرش فقال بولوا راد رخ ندنرلل اوحا تویلبا صو

 “هد ورو ٥ تالاعو نیسو دوف هام عفرو عفدو لر زین ید در ۱۳۹۹

 فان EF تا ردقوب بودا هب راو غا هل رب ر هلو هاهاش

 والثوب ريو عوام و ینبداوا بارخ تاءصو دوو

 بنا بولوا دینع هکعا عفرو عفد یئالاح نر و للخ هدابع شیاسآ

 دست تاق وا یهللا دا مع نک اس كم هے ےل ةناتساو نیس هوا هرزوا

 تاقواشفوزاب هجک ره قدوس هتموا دم 4: هاچ ي ص ورفع | أ

 ی را حایصو بولب رپ و لص هعج رهو ةولصلا هدهراثمر ۵ هد هنیعم ۱

 هل و الت فی رس حو ادا هدتفیرش عماج كن هلحت ییبدلوا نکره

 یداب و ثعاب هر همه السا راوئار راشو كن دهد ی رللوا | هدامد هعلود ماود ۱

 هيلع ارج زور حشو ارح باب انا ناطاس هژیسا ر >ا كالا نالوا

 مارک باص او كن ر نحدشفا ان الا لکا تاولصلا لضفا
 هلا افتفا ھه رارا كاف فاسو نبءجا ےھہلع لاعت هنا ناوضر

۳ 

 | رهظم هنثدامس ترخآو الدو هکم روتک هروهظ هروکنم ؛یع اسم
 نیما هیلبا ناسحا قرفوت هب هلج ادخ ترضح نسهلوا



 او دعاسدتفاتنیفب ىف ان وقعا ناف ةماعلا انکلا# تادراو نمویرفاا ۱

۳ 

 < و

 ءادعالا الع مت م: دعا دّمف انين وعم نڪ م ودع ناو ءامعلا لء

 ناودعلاو م الا لع اولواغي الو یوهتلاو رلاییع اونواستو اع هللا لاق

 || امراغوا هما و ایه اج ناعا نم لسو هيلع یلاهت هلال ص ین لاقو
 | لاقو . هلطالا لطال غول هلظف هللا هلطا هتمهرق اب اکموا ھل هام
 | مرج ةلاسا وا بحرورس اهبدرت م اذاايتدلا عمجت نل رعاشلا
 ۱ اا كیع : مونخما رکلا باکلااذهمکترضح ىلاعمىلا ایٹم دوو

 | ذیوس صحت ءادالا ىلعو . ذبوف هج ندلا ىلد وذل ىفلا كرابلا
 | كلذ دنع هودّرف نیا یلا رالا لص وو ن دلاقح یصفن نا لا

 ۱ ليسن نینسحا لعاه الا نیسی نیلا ا فاو وک و اتیلع

 ۱ لیکو لوقتام ىلع هاو
 ن رشعو ىا هنسا كرابلا ناضمر رهش نم رمشع تالا موبلا ق ررح

 فرش او زعلا هلن ةرج نم ماو نيتًامو
)۸( ۱ 

 < یئروص نوباه طخ نالوارداص راد هنئرارص كرادلع #
 نیل و الا دیس دمش لع م السل او هالصا او نبال اعلا بر هلل دنا
 | ریزو كني دعباما نب رهاطلا نيبيطلا هب اعصاو هلآ ىلعو نیرخ لاو
 هللاب ذیعتتسا هک هلوا مواعم نیس اشاب نطص» ےقلطم لیک وو مظعا
 ۱ یاسر دمت هرزوا قدر نوعصم یس هع رک تيا ةفیلخ كالعجانا

 ۱ نالي روم نابس>ا ندهللا تان بواو عوقو عو سواج هلا

 ۱ هکر دوب م غو اش هذن الوا ندنعب دا وا یدجا تط)لسو ید تل ود

 ۱ كالا رو | ایر راس كل رج تما هلج نالوا ناعتسم باش ۰ ها دو

 اتعتسا نده رش عرش ییراصوص>و روما مجاب كل تلودو

 ماستهاو تقد ردقلوش هدارجا ییارغ تمبرش بود قح قاقحاو
 قشاروت كەد رس ھم رارزوا كهالادابع عيجو كتهیلعتلود هکنسمدبا

 | ماظع یالعو رللوا لالا عینسم نیدسحوم ماع بودپا رهاب و رهاظ
 | تیوری ودروما ءرزوا داحاو قاتا هلبا مرللوق ولفاجواو مود لاجرو
 ی) هنی»» تمدخ كبصانم لاو ارحا ینواف كعاظع دادحا بودا

 ۱ هقافشو فالخ "دام بودا تب ور نی روما و دننک سکه هساا هنره



 همان نالواشماا دملک اب اطخ هنک اح ساف یواح قبلط ها ۴

 1 یتروص كلوا

 ( ےح را نج زا هللا مسب ) ۱
 اندیس ىلع مالسلاو ةولصلاو نابنلاک نمّولل نوما لج یذلا هل ادج |[

 ناودعلا لها ن 2 اوا نم لع هدح اوادب نیاسما لمح ی دذلا دج |

 نات الب هلا ۳ مهسفناو مهلاوما او دهاح نذلا هب اعكأو هلا لعو ۱

 لو E TAO هللا قدحتالا خالا ىلا ىهناف ناوتالو |
 ضوفو نیلسما هدا: ع ىلع فلا دق امن و كرابت هند !نا هال و نم ۱

 ةا ةمارکو ةیئایر ةغب اس دين هذهو ندلاو ةلودلا اصم دوش ۱

 قل نكيالو هش فلا :دابع اهن ةعاس ركشا خیال ةئیادص |
 رورس ىلع تيلتعا 1 یتاالا رهدلا مایصورهدلا مايق اهم ةهر ۱

 ةلودلاتدحو یناقالا فرشلا فرشلا تیقنراو یناطاسلا رب رم هلا |
 سالکناووتسم :رفک اهبلع ميو یاس ىلعاهيف برلاتم اةدقةيلعلا |

 سولا عاوئا مالس ۰ دودڪګ مهش وہ سالابا طاح او قاف ا

 مهلبقتساف  شالایدیا تبسکاع رهلاوربلا داسفلا رهظو سابلاو |
 نده ا ماصعع مهاب قو مه رح“ لاطبال ن دح ولا لاطبا |

 هلل بزح نالا لا هرتصت هلا بزح علف اف  مهرصتو هرم مصت |
 ناطیشاا برح ناالا نیبم نارمس ناسطیشاا بز ءا و نوا مه |

 صاعتا یا یدا تورطاو بر ات مانا داد زا ن کل نورس النا

 صاعتنا ىلا ىهحتا بوططاو بعاتلا ماسفا اجاب نا را دادعا |

 ضارفتتسالا | زا فوربصلاو فر اصلا عب اتت ان الاف ناف دلا عوج
 ضرع دوو لودلا تاععاو كولا هدام هب یرحام ىلع لالا ضع نم

 قبضلانعافکی و ٠ ٠ ایفکیام ردق انوطهبنا ج رفالا كولم ضعب انيلع |
 یلاعا هللا انصع ۴ مهند نيسي سالملا نع یصعتساو اف یذلا | ۱

 او ضتستال سو هیلعیلاعد هلا ص ی لا لاق مهد ن ر سلدتلان ِء ۱ ۱

 تشک هی هللا لام ن هک دنع عن حا دق هلا الك دقو نک رو ات!

 انوض مث نا مکنم ی او اک لک ةيمالا هت كرب یلاسعت هلا لک

 ماتخ دعب اهیض# نا لع ةر الا مکتن ارش > نم سک فلا ن رشع



6۰ 
 | رمسایمو هند کتسافنا نماء کالذ لک نیو ردب یاعصاا هبل
 ۱ مهالا كناعساهبیف مهاوعد ندا نم عالاو لاعت هه اع ةيسلالا م ت

 نيا اعلاب ر هلل دجلا نا مها وعد رخآو م ال بس اھ ےس ھتي 3 |

(7) ) 
 4 ی روص ك هب رف ٿڪ ندبا روهظ هدنس هک رت اغا فس وب (

 3 ۳1 نا هدئس هل اشاب هدئس ۵.حات ا ندنناواص» هطاق ۰ دسو رک

ED3 ۱ اللا ةیلع ناطاض هدلاو وات اع واتلود تطاس ی ایلع  

 | ا فس وب ولتفوطع ولتدام س یزا ردق یلاو یاد نک كنب رار ضح
 | ع رم ساجم دوقعم هدنرا هن ال حاس كنب رات رض اغا لیمتا موحرملا نب
 ۲ ۱ هيلا راشم تاکلا تعا وبشا دج ن اما للا ده بس ۷ هدرونا

 ٠ ]| بودیا مالکر رنو مات زارقا اضراو عوطاپ :دنرمضح یراترمض>
 ۳ لجان ائلوا رب رو د تر هطوفح حولو رد هت هدح اورا تعلخ یادتا

 هنن رلترضح اغافسوب لارا سم نس هلماک *هنر ید کمر ندمهدوعوم

 ندنرردم فب رشر ٤ مالسلا هيلع مدآ ترمض> ید رلنا تودنا هبه

 ید مالساا هيلع تنش تورو هبه ةمالساا هيلع تش یرادعاا مولعم

 هد به ساع ندلحا یرافدلوا e ی هيض یرلفدروب لوفو باهنا

 اهافثب جد ٍیرانرضح اغا هيلا راشه ن کید د رلبد روب لوقو باهبا

 هل نوط بک رد یص عقوم اح هدن راف در ویب ۳ اهاحوو قا دنصا

 ۱ كایللاج مظن (باتکلا ما هدنعوتش و ءاسام ایم )بأم + نس>و

 ردااطا عسقاو هکلوا لاعملل اظضف> هدنراقد روجر Ka ق رش داقم

 رهش نم نب رشعلاو عباسلا مویلاق ررح . یدنلوا الماو بک بلطااب

 فلالا دءد نت امونرمشع یدحا ةتسل رخالا عید

 زا باهت الاو ةبهلا نم هدام

 هطاع ةسو رعکیصاعلا نیمادح هداز فافخ

 ۱ لا دوهش

 | . هداز نافرع هيلا راشم یادخنک . یرادفوجوش
 یدنقایراع یدنفا دجا اغارع ۱

 | یرابرهش بحاصم مهربغو ۱
 ۱ اغا قد اص راض ا نم

 < هجا ۶



 3 1 3 ا

 ۱ ۵ هو داو 7 نذلا ۳ اد ا نیعصم ن ۵ هما مت ذخاف

tA ی * ا ارسال و یابی و دات
 | 

 | ةملخ نع مهنءاعو مهتصاخ ساثلا ع الخمایا ناشلا كلذ یداف * اوداس

 0 نما تاون وا هّلالاق نان لس ناطلسلا ىع نال ةجبلا |
 | م ام نلمجو یبظعلاذسبف الا اب یا ا نیصخف ةص ا اول ندا ا

۳ 
1 

 اههنیب یرجدقو هاضرو هدا دو وتو هلا ناصح اخا لیسما نلوم انب د | لولا لیلا هبر ةجحر راوجیف رواجلا  دلاو دخلا ناخ دج ناطاساا نب أ

 | یتاورمسطنا حاتلاب هتانع و یلابعت هل فطاب تیلتعاف یریکلا هنامال | كلل

 ۱ الک وتمو ن ف اسس الاو لدملا دعاوق م اوو ةهاوالاب دات قافصهالاو ثرالاعم

 هل انا هيب وهو هها لع he ناعتیا رداقلا نر ید فاد 1
1 

 ۱ ۲ مو نم مه رهظاا توو بالذ ناکو اردو یش لکا هللا لج دق هما ما اب

 | نبسشعو نينا ةن نم لوالا عید رهشنم نرریشعل او ىداجلا ةا
 فول نرم طلا نت ىلا واج ا اهر شوت عن لا تردش اف فاو نامو

۱ 
 | ىلا هناکلاق دعاصلا ناشلا حقرلا بانل ا كالذ ىلا ایه د وعسلا دودسب ||

 ناخ دلا د.ع نایطلساا Kî عبا صفق عبزملا یدل ۱ ونا ناکمیلعا

 | لغات و رمصح نرع نام داد اهلاو ةنداهلاو :اساولاو ةتسئاولانم |

 سن ناوذآ لک ق ؛ارع ا قرص و ءاضیی ةو ءارهبلا | ۱۱ |

 | مکیفطصالب هوا ءرلا ع نباو یعنبا ذتنیح متا مالقالا مداوقو مانالا |
 ۱ SN + یر و سو بوت اجا شلو ایسئاخا |

 ل الا نالا م ؟لعاو حالس رعب ءاج#لا یا عاسک هلاخا ال نم نا ۱

۱ 
۱ 

 یاعت ها تا کالا 9 وسلا ۵ لع داهطاق دهان نود وراص

 دادبصالاو نودا مکه اوحزق سکنتاا عطا ىلع نیم مولا قوبسد

 ۰ و هنطاسلاو هرهاظاا تاهحوتلاأت و دعا ناب داجالاو داعسالاو

 ۱ سر یو یسع ملدو اف ندحولا م ماا نیش نو نام

 مال "لاو موب موم لا ء اودا دوج و ر قشئسلو مالا ءادا 7/0 قدس

 نيا هعرعا كستلو ن ی2 لا هل كل یعفو نا اعل هل لاساو

 دعا یه قلا نل ءا یار ایا ی قلا هک ءالعا یل ت ناو

 سوم رسا سس رس سس



0 
 ٠ هحامرو ءاضربلا هفویسم لط تحت ییاوغلاو ىت اغلا مانا یذلا ءاسض ملا
 د _ هذا مانالا هاخ ام اذا * یلسلا نوصت ان وصح تيب * ءارعسلا

 عرفلا وهو* مرکلا های اتهف قدانخ ۳۹ اهاوخین لدسعلانم نوص>

 | لدلاو ءاعسلاین اهعرفو تباث اهاصا قتلا ةين ان دلا ةرحشلا نم لیصالا

 | ءادغالا وودص نکت اه هللاد هب ج ر یذلا ةاتکلا ةنانکلانهلتا
 | * ءازوطا اهو ج اهتداف * الع یلعلا بسح بدن * ءاضغلانم

 ناکف هن وضترلا ةيضرلا ره الاررتًاتسمو ةبولعلا ةيولعلا تقانلا شئر او
 نکب نم * لاق رخ تنبلا لهال بع لا لاق نیح هاذعدق ساون ابا

 هنقن اف افلخ یربال هللا * ر٠ رهدلا عدق نم هلاف * هبسسنت نیح اب واڪ
 تاکنا مع #  دنعو یلعالا الفا متناو * رتشبلا اهدا کاهطصاو عافص * |

 مهادعراهتشا و طو تراغلا كولم Db دف ال * روسلا هت تناعاعو ۱

 * نکیلواود اس مالس الاف لل اهب * براغ ربغ ضرالا قراشهیف
 اوباجا * اوعدنآو اوباصا اولا نا مولا » # لوا زیلهاطاق مهاواک ۱

 لولا لیلا یییلحو قعسلا قیعش هب عا * اولزحاو اون اطا اوظعاناو ۱

 لک ف قیا كسلاک اموطتم هفورفمو هنافرع فرع لازال یواا ی |

 اثیعو هباسبحا ثرط اغ هدایج دادیجناو هدوج دو+ خرالو قیص» دلب |
 عاتسلا باتلاو عیفرلا ب نا یهلامم عا ثلا یانلاو ميفرا تاذطا كلذ ىلا رهذام  نیمآ هدادضا لسل |

 هجا نم کالا حزب و هاش نه الا توب كاللا كلام ها نا عسل
 ءا شن امشیک مهبف فرم هت اطاسدل ن وعضاطا هع هاك كوالاناو

 ناک ناو ناخ يطص» ناطلدسلا ن ن اخ لس ناظاسناا یع نانا
 ةلودلا ءایعا لم ذنم هناالا ناسا هق الخاین لول ا رایش نم ةن |

 ة_اطلا ضع ناديا والن ثدخ هللا لها لاقلا فیفخت نع لقا
 لظلا ین نیسراهلاو ن ادتخ الاو لدعلاق نیلحارا لاحرا خف ادح ا نم ۱

 هللاد ودح اوزاحو اراوجالو اجر اوغار لوساثا لغ اوراحوناو دعا و

 مانو * غبت ضرا یف انک یعر نم و * ارانکتسا اوریکتساو اورضاو
 لیولا قد ارس طاحاو ین لا ليلا اجال * دالا اهيعر لوت اهذع
 ىلع اولسر اف جاوملا رها اك رکسعلانم جانم او جايهلا جاه ىب رلاو داهولاب
 قق ویسنلا قعاوضو جا للا قراوب قوتا نافوط ةتفناظلا كالت
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 | ) همان نالیردوک دک ساف e كار یافطصم هاطاس )ر ۱

 ۱ محرا نجرلا ا مس

 ۱ و عو رهز ییعاو ی نا هر و لا ۱

 3 رک REN الطف تح اب نوا

 ۱ نا اب .صنالو e صد ال امانددعنا ,at دلو (یلع

 | ناد لنت ادال نلاثلاو نیلصلا و نيالا ماماو نيالا
 | قح هلان اودهاج نرذلا هیاصاو هلآ یلعو ناطق لآ نم یا تا ۱

 ۱ ءار ےل ایف م مجا داهذطاو داهولا طب دناک ءالعا اودهاوتو داهل ا

 ن اش الا دحىلا حا مادام دعداما هنرضحص ه ابهام مسو هب رضب

 نيالا رو ê ذالاب لاعلا اذه نز هللا نا ناقتالاو ةكدملا ىوذ دثع

 حام مهارع نيلسملا ةج نما لدعو ناسحالاو ةمركملا عاوناب
 دنوو نیطاسالاو ةدعالا ماوقب ایلعلا ةبمكلا موقاک نيطالتسلاو والا
 دطوو نیلسلا دالبق نیکاسلاو نک الا ةمالسس مالسالا ول داوش

 عانغلا هد-هازا رح اللف ند>وملانم کیلو كاملا و است مه دص امت |

 اہ بصتتا هدرا-ها هدراولا مد کلا یالما زاشحالاو هدراشلا ه هرد بلا

 حاترپ و اصلا سافنا اهفرع بیطب بطر ذبح سلافت یدسها نال
 هرواع دنع را ولست شد ار ع یدهاو ايالا سارا اهتناحو رحابراب

 ناک للا نم مایل اتا روصعم اھا هرواګ لع رام و ناب ا ءاروح اهدا

 قلا قاینشاو لصاعلا ءامنم م یصا و لا : جنه صاخا صالخاب

 رعالا نعالا رح الا خالا لا | لواطتلا ر د دلانم ىلاو ردفلا "هليل نم

 هليو اهرفاذ_ برغلا كالام ناطاس ربالا مرک الا دحالا ددضااو

 كالت * تدا مه رابد لوح تربك # اهریهامجم برعلا لاسا لاسبقا
 یذلاءار أا دعد د رسا عوعت عاقلاوهو قرشم اھو سالو سوعشلا

 "هللا دودا ظفاطاو ء ارغلاو داها قاسلع ییاوءلاو یاعاا قوس ا

ET EE 



 نآوبدو هبتساح شاب و لی هد هیعرش کا بونلق لمعلا روت سد
 قوا یعرش دنس هنفرط ءرماع غاجواو لیکنو دیق دنب رال نوبابه
 ۱ ۱ اشاو ی نولصم ماتح هله> واواو اطعاو ےل هعسو وشا هرزوا

 | نا ةس لوالا عب لا تاو ىر شتلاو الا رر ¿3 قدا
 الا لوا نيتأمو 8 سدع و

 ( نواه طخ تروص )
 فرح ه ریتعم طدارش rrr حرد هد هیص رس تج وشا

 لوبتم هل :راضما و مخ مد یالعو م ا ةياع ماقماقو مالساا هس
 هطدارش نالوا هدر: ھم دادیم وہا NDE اوا مە اھ اشداب

 هرکص ندوب هرزوا یرا دهه یاضتفف هل اعر ندنفرط مرالوق یرضکب

 م اظع دادنحا نوع ا خادم هم ہنس تطاس روما و قو رخ

 د ایفنا كم هناهاش نامرف و صا هدصوصخرب ره یک ییبدلوا « دنرلتامز

 ندقفو یرالاع دن 3 هدا تعداتم هدلاحر ھ هن را طراضو تعواطهو

 نه ریتم ی رورس ناهح یداو کاب ر مجسآ كاشلا مظع هللا ندا راو

 دهد هلا دان کاشان جور a اهاکزا و تاولصاا لصدا هیلع

 یارزو رکو ندمه اندتف الخ فرط 4 نوا صوصخو هکمردیا

 هيوا لوسمو هذحاوم هدنفورپ 9

 1 اطلس «

 ۱ رابرهشالوا هنکح هیعا هجو ب ادعو شاژریسو باشعو باطخرپ

 | نمدنفا نیم اشداب ولت ظع ولت اهم وانردق وانکو ش رامش تاادع

 ااو یرلترمطح نارلا موب ىلا هتفالخ هللادلخ ناخ نطصم ناطاس
 هللا ده ید ن دنرلف رط تایم تقاذص ناطباضو تاود یالک و

 | تدات هرژوا دع تماع:سا دهعو و رارگنو دان یهالا لوتسر دهعو

 ۱ ۱ زاوتتنساو تبا ینیدلوا را الا یعطق لابلا مغص نع هنغج هلوا رادی اب و
 ۱ الاح یلیذو رادسع" هز هلا رامن تمارطح ز وامه طخ كرابف یسالاو

 ماععلاع ماعهک خو یدتذا هللا ءاطع كس ولتليضو واتح اع“ م ال مس ال | میش

 ۱ مالعایالع و س اب رضاحو اشا ر یسوم دیس واتف ان وانداعس

ED۱ داب الایدنا لادح الب وع از "اللو راد-هنور هل راغاخو کم  

۱۳۳50377399775 Ea a Siltan LEN SLE 
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 | هلیس هصااخ تدت اع ح الصا درع ییارفن و یرااما ه رحأع عاجوا نالوا ۱

 تفادص نارا راتهس ند هبلعالود لاحرو مالعا ی غ لاو مارک

 قیاس زاک دوادخ هرژوا نواقو ع رس بجومو ماسیتلاو قالا ماقا

 تخت یار ةکب را الاحو ثیعیت "۵تیر عطق ن كنزا سطح هيلا راشم

 ۱ وائردق واتاهم واتک و شش نالوا لابقاو کوش یاررفا قثوزو لالجاو

 | نی ع ناطاسلانا ناخ نط صم ناطلس خمدنفا به اتشداب ولتمطع
 ۱ قوف لاد هللا نومب ااا كن وعلاس نذلانا ) س زات ناڅ

 ۱ تعب *یدانادع هرزوا ین ون تناح "دقن رطو نوئسسمذحو ( مهیدیا

 ۱ تا اهیف اوةسفف اهیفرتم ان ما ةبارف ثالهث نا اندرا اذاو ) بوئاوا
 ۱ تمکع رارسا كاف تمارک صا ( اردت اهات رمدق لوعتا اه,لع

 | لوذخهداند ثاودو نيد هنوخ رک ذلارامو روهظ بی ز هحاس یصنخم

 | دیلمللود یلاعت هدمح بولوا روشن موب تسداو یرتوئع فیش و روهقعو
 ك كار ه صاع عاجواو لوصوح هماظا نیس هنس یییدلوآ رود ورپنړتدن-ه رب

 ِ ٌةمام رو هد هر اهاش دز رکو لوچ ب۶ هنو ریضقت یرلنکر خ و

 | عاجوا هلیوبندنوب نجلا ردشاوا لوبقمو ربتعم هدنرا دع ماللسا لها
 ۱ ( لسرااءانما ءاهعتلا ) هک هدام ى راک دليا سالا مالالا هجو ىلع كه رماع

 0 یراماسفرا تنابد ةمرال جد مالعا یالع هرزوا ی جد دم تغالب ث.دح

 ۱ ع ونس قال ± ندنش ودا لاجرو مایق هر Kin یھڈو یورع# صا نالوا

 : ماعهاو یس رک ۽ قد هک دو ةدلوا نوگور یرانکرح شعب نوناقو

  ناطداض ید كن رایدنک هرکض ندک دادا مامتاو طب ینساعدتسا یرالیا

 ندنر همزال روما نانلوا هلاحا هنن راتفا دص هدهع ورند هوا ینارفنو

 تعدرش ورد هوا سد ر ره توبا هل خادم هب هلعتاود روما ادغام

 هدنز هناق د اص تامدخ یراق دلوا روم ام هرزوا صاع عاجوا "هدعاقو هرهاز
 اضم كلا یرانر هش یاضارا ل: نو یراب یاضر لیسصع و مایق

 راتنک وب و ماتلاو دهد ھا راک هدا مانعهاو یس دژ هطاص

 تک ر حو عضو هنفالخ بواوا رادبدب واتس ق دص هدنرارانفرو
 یارزو كرک و ند هن اک ولم ف رشاا رها فرط كرک هک دانارو هط
 صوصخ ندنراذرط مارن->الا یوذ ناطباضو مار ۲ یالکو و ماطع |

  هرد رادفم هد رر ندندارفاو داحا ل رکو نات A سم
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 نالوا موز ندنس یس عد روک ر دشا ریش و رهط ندنلالضو رفک 1

 وز هم ده شد طعم ت تيجو باق صواخ و تقادمصو تناد

 رغو هژباعم او عالف نانلوب بد رف هر هرفک ندلا " رعد : بو دنا م یه ۱

 ۱ ۳ تناماو داددما رد هزع راش دن رق ند نالواهدکعا

 | هب رفس تامهمو تیاج ندلاظم او هراد حرس هاو ۱

 کت نددفرطرپ قرهنق هزودنوک یب هک رکا ذلاب ییهب رکع مزاولو
 | هلءویامه یودرا رکو یلاسراو نیست ندمراقاج واو ارزوو رب سو
 ]| یافنود تی رومآهو باتا ندبناجرب یراندیا اضتقا یبایعتسا
 نوهیرفس مزاوا نی رومأم هلج نزسکمروک تفو هل رمهجت كعوبامه
 نسه ها تزد ةه فرص هم اع اه ولقداحماو e هرزواتاالفتسایاضتقم

 مام فیطات n2 یراندیا روهط ی دارب 5 دن ودر حب

 نیم یلدا نلشعا ا ا 1 7 لاف

( £ () 
 + یرلئروص نواه ۳ نانلوا هدینشک تالا هلن تحع ناللربو هزابروز

 تد تروص

 i تبا راطتست ثعارو باص ٿل فک و رڪ تما

 ۳ یار نوردنا صاوخ هد هناب را هناا تماد هيلع تلود هکر دلوا

 | ندنوب رز هسک نایلوا شیدنا رود طب ندنورتء دبا تلود لاجرو
 هلن ربع د دج ماظن هد هبیلع تلود تار دح ی رافدلوا رومأم مدقا

 نادحا م راک اظ هلي ءا د دج دار او همیظع تعدن ىق وبسم شم

 هيلا یر.ره ها ثامجا هنن راتهافسیارجاو عفانم باج فج ۱ یس هجو

 د ی هیلع تلود هعسشد ند دیلقت هب هرفک غ: راروما هداکو هسداو
 ريدك نی خیس ی هل هج وواو عاحرا ۵ا . دسءاوق یراصذ لود

 نو تامدخ ی انصاو هيلع تاحونف عاونا مدوزا ك هيلع تاودو

 | قیاس راکدنوادخو رفنت ینیراقاجوا هلبسطاب نالوا یربتعمو لوبقم هللا
 یعوج و لاغغا هلا هرو نر نا ضل ی ی دز روی ناخ ماس ناذطاس

 | "هحاس ین را هفرخ نم ربادت نالوا ت راع ندنرا هبا فا ض ارغا

 | ید یرلبشکن رمغ يدق زا ك هلع تلود هل ر رال وا شابا لا صدا هلو صح

 و نالوا #
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GCE) 
 « نالوا رداص راد هنکلم رکا راد مس كناشاب مجهارب ی

 او لود 5

 ۹ هد وفا ا سالان فولو نوع كاشلا و ها |

 عم هللا لسها ترمص> تئاماو یهاشتلاسر نتائج تاناحور دادماو ۱

 مرلفاجواو مارنحالا یوذ یالک و و الو ارزو نوکان < نواواریهظو ۱
 یسهرفک وفسم هرزوا ینیدنلوا ناب هداروش ساع ۲ نائلو دعع هلیلاحر ۱

 تادح رسو هم هبلعداود "یطارا هلقغاا لع بحومالب و دهد ضقت هيو

 الینسا هب رلهعلق ردنب و نیتوخ نانلوب لدا هدناو موعه همهس و رغ ئالام
 راهطادمفد یناسخو دصق ءوس نالوا هب هیمالسا تام وربندهنوا هليا

 "هرفک هب .وم هه ر رش یاوتف نالی ر و ندرونا عرش لبق یتمهنکب دابا
 هلا ارآ قافنا تروا نیت ضعیف د قئلوا رفس عرش هل . رزوا هروفسم

 نالوا نیم ند نیعمو نداراو ندمدعی دلج هلغاوا شلواهدادرارق

 بس نالوا تەد رسو ند بحاصو ماحرتساو دادتسا ندهللا واوا لوا

 سو ےس ملع ىلا ها لص قطصل اد تروح ن ربمغب ری ر

 ولوعسم ادانتسا ه هنيهلا ترصنو نوع قحا هللا هراغتسا ندر بلا

 همالسا یا ضب < هضب یعدق كنواوتس ردشار و رارق هعرغس هب رزوا

 ۱ هل سهجو وب ید هعقد ول بولوا مولعم هب هل سج یناهاو توادع نالوا

 داهج هللا لیبسیف هناعا لسهاو برح بایرا هلغلوا شاپ ارچا یتنایخ
 نب رلودرا رکسعرس الجاموامب رس هرزوا ینیدلو رارقبولوا مزال رو

 یاس نیلاعلا ر نرضح یاوت>ا تداعس یاوا هرزوا كلو تب وقت

 شئلوا تراس جد هنسر یحارخا عولامه یودرا هلسس هاو تو"

 یروما هلجو ردمشلیا بصن مرکآ رادرس لالغتسالاپ نش ندنةیدلوا
 هدنن د معاون هاکنسو نس بودی | وقت هبادخ ترمعض>نالوارداقو ضابف

 ترضح نس هلج ینداویلعاو مزولفاجواو لاجرو العو ارزو نالوا ربارپ
 لاجرو ارزو یرلتکلعو ماظع دادجا مدلیا تناما هتنینادجو كالا

 هلرکلرب لکوک و ارجا یی هیمالسا ترمغ كنهب رکسع یونصو وافاینواو
 هل رلخاتمو تاب ہد اس وش رف ند هدنل وب نیمه ندو تعاطاوارا قافنا

 © 2 ی ی رس و
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 ۱ رابا تداعر هلن ین ایا ند هراس هاا زالوا نا هالهو لود دعاوف و

 ۱ 4اا هلا یوم ایا بوآوا راّمخا تدهرب است هانکتسا هل روصت

 1 ۱ ندصوصتو یلکو زج ردق فن . دوره نوک زوتوا ندسص رعا عوق و

 | تاود بوبا نایب هنسنرب یریغ ندنباوج ینیدلوا یهاک او ربخ هنوکرب
 زاطظتاو بقر , قرەلوا لادتعاو تدناع> هحرد یاهنم ندنفرط هلع ۱

 یس هدرکر س یرکسع هیسور ید ندقرطر و ینادلوا رمذم هک

 دام هنناطباضو ةا نا راض ىلا مور لازج مات نوساکیء

 لها هکاطار عز هلسلاسراو رعشن را هماننابب ترابع ی
 یقاعشو نرم هدنناقاخ کالم نورد بس رقنوب و طباخ یحد یمالسا

 لاشاهدسنلود دویفو یکج همدا باکنرا ك لودر والثم كجا املا

 هیسور ندف رطرب و یکیدلنا راد تا هب ههورکم عاضوا ین هیلو

 | تد یکم نشدرب هلی وب ین ندکعیا نیبت یزواجتو یط4 كنب رکسع
 | يجو تناددو تمذ هضب رف كل هءالسسا تلم ماقتنا راث ذخا نددواآ
 تاعیف و كراهق مهم ترمض>وقئلوا رفسنالداان ول اھو امر تواوا

 | كنهیلع تلود یرح و یرب و تردابم هبادعا تاوص مهد هلم هینادع*
 یدلک مزال كجا ره زا ی اعا هنادشو ۶ یس هم هود

 تالودر چ دیس تطاس هرزوا ییددنلوا ناس و طو هدالاب تروصو

 ۱ دیار كن هیسور یلادتصعا یکیدلنا راسهظا که یکی هه لی

 یکیدلیا ایتخا یرفش ند: ی دلوا منم فد فا یربمغ ندنسا دلو باغ

 كح هلک ودو ینیدلوا ه دی دن ٫ قح هلهوح و كن هيلع ت تلود هللوا راکش

 قلود 4هیس ور قحا ببس هب هر رفص دنا. كح دلک هعوقوو هراناو

 ۱ تاود قر هیلوا ریتعم هدندسع قافنا دهعو طور هکماد امو ید لاو"
۱ 

 ۱ یتددلاف یسرب قحهلوا تانما را هاف تاودر ندور ط هدوق ره

 هد رکیلسل ۽ كراتلود تسود لا نالوا راکآ یرل شناه>و فاو

 ردسقنرهو الماورپ رح هماشنایب وسا هلبا مزج ینجدلوا یرلهلافص م
 ند هك رص تاعوقو یکیدلس كااع یع وم كدا وم نانل وا طسا هدالاب

 د هدسعاوو مسد درج هد هس هلا ی غتسم ندهدافا هل.نه> قلوا

 معم هدنداهترد 9 كاردنو هساقر 7 یرلتلود یرل:روص هعطقرر

 یدالوا اطعا 2 راتسود ياب ۱

 يک یلح #



 ۱ يونم یمارم ندنرداسم هیاعدا قح ری نم هلبا یماظعا كتشرج

 ۱ هلو تاود یر ەن یاس هد | جا ید ءوس نالوا یر

 | یشانندکعیا نطفاو عالطتسا غي داوا ترابع ندکقبا لیمص هنن رزوا |

 | قالاق لح هثب راذتعا یرادقم هرذ هدندنع یرلتلود اب وروآ كنهبسور |

 | تلود هللا بیرقلوب ویدیا شار واضر ههارکلا مم هنسهدام اغا هدننط |
 | نالعا هیهیلمتلود بناج هلر باخ ندهر اس لود هسزلوا ج هموقرح |

 | دعاوفو یرادن قجو بیس نکیا لومأم یکجهدیا قوت نیتعوصخ ||
 | یکیا ندهموق رم*دام ر هیمرونک هم رطاخ الص ا قرح هلود يع رم ۱
 | تالاومو قافتا هطدارو تافاصوو لس "هزارش هدهنایم هدر وره یآ ق ۱

 | هدیم السا دودج ناهکأت یرکسعهیسور«دماکنه ینیدلوارارقر و قاب |

 | نیئوخو ردن و یسلاها هیناقاخ كالا هفاک هدبناخواو یدهتهداهناب |

 ۱ نومْأم هوجواا لک نم ادامما هطورسو دوهع یرازفنیسم تم رلهملق ۱

 | قینماو نانیمطا لاح هنوکوت یر هدرکر سهموق رخ رکاسع نکیا لابلا |

 لاا نوک انوک سیاسدو لبیح قلوا باینصرف هتموصخ یارجا ما |
 | یرحلودلا نیب یسلوا یدصت»هنسالذساو طض كشنموق مم نیتعلق هليا |

 | ارب رک روهظلا لبق یخبدلوا ینانم هعیردمن ءالم قافعت-ا نالبتوطرتمو |
 هدنداعسرد هموق رم تیفکر وه ظلادعب وندنکیدلر ورب غ ولر در ارب رتو |
 ۱ ییسیدام اعا یسودنک هعق دداوا لاوس ندفرط ینبعلپا هیسور معم أ

 | شب رومأم یاضتفم همشب نهرا عشا هسنفرط یلود هدیشسارجا نيج |

 | هیسور نییسنیداوا شّميا رابخاو رب رحم ین د هشناج هلروط هرزوا ۱

 | نکو دیا یموزجم ینیداوا یشان ندنت رومأم یکلوا یروررح كن زکسع |
 | اکو هی ودنک ځد ندببنفرط یتاود پویلوا هعزاسم ببس یلک یزجو

 | لصاخاو  ردلدتسم ندسنکیدلیاهدافا رارکن نکیدلر وربسشرب راد |

 | عاهبا هلیرارما رکبع هب هر السا دودح ناهک ان هروکذم تاود هعفدوب ||

 ۱ هدنروهظ یربخ یکیدلنا طاست .هکلاو عالف طیضصو یدولو ضرع ۱

 | هی هلباقم هلیا ربج بجوقلوا عفد ندنداهسرد یسچلبا هبسور فوت الب |
 | هظفاح ىهللا دابع نده رقس داده درج نکیا تبحاو ملک تعوعرامیم

 ۱ * ییلیا لاح تیفیک هدرا يادتا ینبه هنساعنا تدناف> هسعااطم كیا

 | ردبا تکرح هسجلود هدرفسو مص لود هسیموروراعشتما ندموقرح |
aaa ene aor ny 
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 ۱ كرا دع یکلم ودذک ی اس : یتدنهوق رخ نیتکلغ تویلوا یانو دح

 ییدلنا بل لی هیلع ت تاودو هلا دم هک رادا یرل-ف واسا و5

 وادعو تااکش هنن رلهیلع اعاد هل رتایک اتي هتسانضز ندرلهدو و

 | یشانندکتیا تباخصو مازلا هجبراکشنآ یترلد دا تبغرو لرم هن راو د کو
 تلود فرظ هدشنهوگ ره نتکلع

 یغاب قعروتوا هد ول و ند ةیلع ۹
 ۱ هخزد

 ۱ یدنصنم كت هعوق یه تاودقرهلوا طور اغمو کدلنابسک ی لاس ا

 قرهثلوا لی 9 e یر ره كنمروک ذم داوم وا

 قلمحو رض راتخا ندنفرظ تس تطاس نکما تحاو قاوار ےس ره

 دا ءامد هفارا درح بوتلو ا یسان ندنههض و رغ ولردرب اشا قعلوا ۱

 هللا هرکاذم هناشسود كن هدامره ةغهُش هنساداتر نیفرطو ازارمخا ندهللا

 تلود هدا ندنو یخ ینیدالوا غیلب یس هديل هرزوا هجو قلا 1

 | نادفب و قالفا قرهلوا ندساصفم هیکلم نیخضم ںوجو الع |

 | هیاعدا هاهینور هل. هلیسو رابخا مذڪر رک هدک داتا لر ى: راهدوآ و

 ها قاد كا وتە هودو نا نانو هد وب و رالف ا۵ھ اپ تودبا انا

 | هسالوا رابخاو رم ی رخ ات تعاسرب هلیبس یناها نالوا توشلا قة

 | یتجلوا بیس هداسف هدابز تودنآ سکع هب ودنک ندلاربت لاخ همهب
 ۱ نکیشعاوا لاع *هداوا هناتشود هدلن دن بیعت هر ولهیسورندشدلوآ رهاظ

 | قلود یتساعنا كرەدو و یتا دیس ور مجشف هدهناتننآ دلو ره ت درت

 | ةسارهلواارحا الخاع قرهتعوا هب وو لت دەت هدناب وب و اعدا ندنفرط

 ۱ راج یی.هنو اهن ااعظ نکو دا زوعام هندوع هلک اطنرافس ندنداعترد

 ۱ رفس هن هيلع تلود كلود هیسور هداننا یکیدلنااسئاو نالعا راسو

 | ندنول نوسلوا نظ یدلبا ذ اما هل سو یصوصخوب قولوا یمارخ |
 | نی هنشدآ رواوا هدام توا ط» قدور هراقنا ردقوب فارن یرمغ ۱

 پول وا لوصح نی رف ك هداموت نو ناو تدوز وا ردرب می لودلا |

 ۲ ی مردنارب رع لاحرد ندمغد داوا رومأم هناسب هرادو داد یخ داوا

 | لعصا نعال قاود هدیسور ی هداموب درح هدهسسبا شعيا هدافا اهر

 ] سضا وعبر و لي هيلع وو ياا داخلا ۳ ی یه او أ
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 ۱ اعدا ییةد قع ك هروک ذم تاک رح هساطءا رب رفت یرحا دعا |

 | هطر ن الایلا لرهرب و باوج هلوکر رپ هلیئروص بانتجا راب ره نکیشلوا
 روص نالوا لصا بولطم ندفافنا هلیصوصخو ییدعا ارحا یوم ال

 افلاو ضال ینافنا دنس هلبا تاکرح نوک انوک راغم هب دیو رع
 هب هیلع تلودو ییدداواشع اارمجا ید روم قجلوا دع ندنلسف

 ادعام ندتلافک و ناعص هدنف> یروهج هە هوس ارج نالوا عبا

 روهجو نکیغو قاشعسا واردر طورشلا بسح كلود هیسور

 نون ط ةا ردا اصتفا قعلوارکسع عضو هدبا | ید ءروک

 لوبق ندیفرط یسلخاد ماظن روك ذم روهچ و قلو ا نییعت كارتشالاب

 قلود هیسور ن ها ندطورش یاضتعم كلر ,دتا ارج« رکصندقدٌاوا

 یهاوخد ه> رلنورد قر هنالاوف ېپ ۳ یموصخم كلم یی هسفوق رم ریازج

 نیناوق شکلوا بیت رور رحم هدفرو هرب و یلاخدا ,رکسع هرزوا
 ندارحا هل تور عم 0 ,رومأمیکیدلیا ثاعدا صو صع یی هب لاد تاماظنو

 یرابضق یبا مور ناک هدراوجو بب رق هیهصعس رارج را عطف
 ندنواقش باب را هل ذاا زکر ,دنلالصا EEN ایلحو ایفح تن سلاها

 لیطعت بوئلوب هدیلاوطوا ی باحعتسا یخو یراندیا الا هفرطاوا
 اشا ىلدع قرصتم هاب  صیصخیو ن روما ندا یش هناداسف

 هداپ وروآوربندندمرب و یدل اق قاه یرلکدعا هنهلع كا رلترمضح

 دنعح نیبراحم لود بواوا یمّرنلم كنهیلع تاود هدنابرام ندبا روهظ
 كیا لالخا یناوصا قلفرط۔ یکیدلبا تاعارع هلبا تقدو یرحت لاک
 هرزوا قلوا قورصم هدنمح كن هعمتج هعسرب ارج کلان امد ھم ھلب رکف

 قلفر طب یراهیغس كلکب نالبر و تصخر هش رارو يه ندز کد

 دز ۳3 راسو قادوبنراو را سا عطفتبال هلبا راشعا مدع هث لهدعاق

 نافس تارق یکیدردتا عامطا هل.تفرعم راتو ٤بم ییدلبا لاسرا ایعح

 نکیغو یربخو ع كل هيلع تاود قالا ه و iE هموڌ رص

 نالوا ندن :سایاعر كن دیس تطاس لضالا فو كالا سعت نییعت هن رژوا ایلاسا

 والثم كعا جار زا ندتنعاطا "راد هلنیعد رلت وءیم ااف ۱ واعاط هرق

 رک ذلا رامو یتیدلوا هدندیف ار جا فک نوک راوطا قحدلوا عازر "یداب

 هدرا دن مع كلبا ار >اود هن طاس )اراد سن أ رخ وم نس هدام تا ۵ رار رڪ

 1 سلسله تب
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 دنعجح ال كلا 13 ولو اا مراسم یلالخا اهروک ذم ارش

 ۰ تاودو روهشعو مولع» A اھ ىس ەد اف تو نم ۶و رس هوجولاب ید

 ییدتازاربا هدلاعره هرزوا بن افحو یرادافو تازسم یاضتقم كنەیلع

 احا راهطا هک دروک ینهلعاعم لوا تویلتب نی ردق کلادتعاو تاعا رم

 e دا رجا ھ e نر تی 84 لصاحو هل اعم هلا

 دهن رهن رونق كع ر رَ را رد ا ا

 قوس رکسع ولتیلک سالا ةباهنو راشخا الع ىتاداسفو تاعاصت ریاغ»
 راد ۱ هنس ال,ساو بص ەد هایم و هاد نو و كميطنع ملفا رب هل ول هلا

 سم یاقصسا وربندم دةنام كل هيلع تاود هنقح ناښجروکو ییدلبا

 / راک دانه 0 رکص ند e 9 نوگ اوک شیاسد ۳ نکن ۱ ماتا

 جا ك رونا 9 یرامولوق یکیدلیا نیعل هد

 ناشوا هدعاسم 3 هللا ترا اداسفاو الالضا یسوفن ا و ف

 هتلئاپ جد هد: اقاخ تالع نوردو لهن ه رازاد هلا باکرا هنن را هیقس
 ناقس هلیساطعا یقارب هن را هیقس كن رهطا کد قاو )عمل یرادغاک

 هاء تاو د وم تولوا رسام هراومه اراک والثم یاسا ااعزو

 5 د هرکصادنداعاا كفاقنا نالوا هطاصم *هو الع هدا ھهسہسور هلا

 | هموف م تاود نکیا لومأم ینجهسلواد فک ند هثیدرتکر ح ناشاوا
 کت هفتم هل ذاا تاوهس هی و هدا و ےھت ماع e ةطبار لوا

 یعاناعد برص امو یم هئلطا گز كمرب دا ادب اق .دنجعا يکلم

 لوا ایهرو نیوم و یب لزب اطعا تا4۶ و دوعاو اوغا

 را صا هرسخذ قرلوا هعفدر کلات هن رکسع نانلوپ هدشناح سال و

 ندا اضتفا ی واح ییذا ةمرح هقافنا یان ندکعا ناذپتسا هنلاسراو

 جارخا تامهمو بوطو رک بع هثنناج ساف هاکان هدک دار و یلاع نامرف

 ل هادحا تاماککسا ,دلا مک و البتساو طب اربج نسهعاق هر اناو

 9 هنر رےلیا هیسور مع هدنداعسرد هلکعا رادتا هدص هوس نالعا

  #۶دعب ٩6
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 1 قاروا روص نالوا دوعزء هدیاتک نورد ¢

: ۱ (۱ ۲ 0 
 نویامه طخنالوا رداصر اد هلئرادص كناشاپ یل> میهارا )

 بر 6 ردتروص
 یلج میهاربا ممیش هدوتس قاطم لیکو و ممهلا یوق مظعا رد-ص هکثس

 هرکصندمکیدلبا فمطات هلم هب اکولم ماسرا تمالسمالس یتسنیساشاب |

 دشسم كناشاب لیعم"| ظفاح كفلس هک نوسلوا كموس رم تفادص مواعم |
 قفاوم رغ همش رشیاضرو قیالا ه ارک تلاکو ماقمو یحظعت رادص |

 ورم: د هنو ا نس هلک اک مزال لزرع هدب رفت یرادتا هناکرخ و عاضوا ںصعل

 هر فو یس هنارا,سلاجو هراو داص هدم دینس تامدخ كغیدلوا :رومام ۱

 ورندا هلوا روم ام تمدح یتلافا ی رکی هعشب ندکش داوا ر وطقم

 هنک-سو قحارو شيا كهللا دابع نالوا یراب بانج ة هادو
 غاجوا صوص خاب و هدلرلتمدخ یتینماو شمارآ كم هینسلا ة:طاسااراد
 ءاش هککیدلبا ناوتو بات فرصزودنوکو هک هدارجا نناش كءهماع

 دونشخ هل هحوره ند نس بواوا موامه لویعم كراوطاو عابضوا

 اکس ییدعلطم تلاک و رهم هلبا هلعاک تصخرو لالفتسا ندمشدلوا

 هدنلاک و مسج بطخ وبشاهرزوا موم أم ندنسیس عهروک مدلیا ناسحا
 قینهاو شیاسآ كم هینسلا هنطاساا راد لرک بوشلاح هناقداص جد

 عفدو نود هنن را ص وضخ یحاتساو شعارا كنسا هق هرشط كرک و 1

 دابع نالوا یار ةعیدو هم اف الخ تاذهلر ترمغو یی هکلا#م لالتخا

 نسهیلبا تردعء قرص هتحارو هافر كهللا

CE 
 ( یتروص هماننایب نعصتم یبرح نالعا هب هنسور )

 دوفعم لو ]ا نیب یرات> اتساو لاح تسا كنهسدوم للم وریئدم دقتام

 نے كەرەم هطداض و و یوقوم هنس هاو كطورشو دوهع نالوا

 ع-یجج یتیم هن راج هوا یداب هر همأع لاوحا لال-> ا رلاوا بیس

 یکیدلک هلوا فورم هم یرانتعاو تةد لاک كناونع توناقح نا رادکج
 اع اد هثف> لود ناو یرراوعحه قلود هیس ور قحا رد-:۵لدب صا

 تئابخو,عمطو ییکش دهو یکیدلکهدا تاکنرا هلروص تلغتو طاسد

 سس سس



 زادخ | و اب فنا N e نا
 ۱ هرو مانخ هما دلج ومشا هلارارکت ییهللالظ بانج راب یاعدو 0

 ۲ 1 ل نانو نیناشو نامه ةت نم لوالا عب زا رخاواق نماذلا دليلا |

 3 هی عو هلع سو لصمهللا فرشلاوزءلا هژ نم هر ن  فاالا

 فلخارایخاو فلسلارار نم نیءهداشاو ۱
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 هدنامزرب لودر ن رد وب کا ناو اعم وبا رفوا در ال تک ۱

 ردق و یییدلو صال هدب وشود هنګاراهرطاخح عوئمو ثالهم ردق وب ۱

 هدنامزول هرطاکر هل وب یراترضح یلدع ناخدوجم ناطاس هتشدا |

 تلخ سنالو تطاس تن یا مداح دا ی
 هیلعتلود ندنزو كناشاب رادسعندباسالجا یاو یداوا تفالخ |
 لوطفلا وبدمرب هعشتب ندهبلغتم دوا نکل یدلوب توق هبا ۱
 تئیه یرلوا یصراع رار اف هلایتاذ كنا ۱ توقوب قا ندقداوا ۱

 یدالکد تیفک 3 ر قجهلوا شتا هګلود ۱

 یدلتروقلصا ندهیحراخ تا اط هیلخاد تالکشمردقوب هیلعتاود |

 ناطاس ەد یدلوب ی رادتفا هحردو لاح ین دم هللاتاتسا وارد هنو

 هلهجوت هنعفد كنارطاسحو نالك-ثمردق لوا یرلترضح ناخ دوج |
 هود نالوا شعشلکوک و شهشارب هدنورب و نوردو ید-اواقفوم ۱

 هنوک هن یدیدج ماظن رارکتهدب واک ندنرلفح كنهورک هیلغتمو ابروژ

 یدلیبهروتک هدوجو
 كرانفوکسارکا بولوا ندنالاح هداسلا قراخ یسب رغوط یراروب |
 یعترریغو یمسررخومو مدقعنکل كدردپالج هیدغلابم هساوا !یباقو ۱

 نشت هتفولوا هش ندرانوپ تولوا هراسویراولو حاول هج ووز رح :

 ٹوڪ ٣ داومار ۳ هنکودنا شخکلوا هدام قسعحید ندناود یپیح ۱

 ,اتفح هيمال سا تام کاقسناتجو . زامدنلوالج ها ۲
 رام هنا وب ناش تاوج هعسا ندکعد ردس هصوص# تانع ع ولرب

 تابالعناوت قع بوی اها شا دن كل هح ورشم تااور كلذ ییعءاس ۱

 < تک هلو ص > هلا تامدعمو باب تا لصا یاعت هر دعش تراس رو 3

 دو2 ناطاسو ردد .س هع.طو هک كم راع یساروب هت لا رب ی ءارا ۳ ۱

 را. .ةدول هدقدنلوا هعااسط» یسدیح رات لاو>ا ا رل ار مط > ا

 رواوا مولعم ینندلوا نا EE هاشداب لوب ۳۲ كیاو روا شال کا ۱

 فار و ز یتال.صذ ض») كن هکاذفو و ی ایاوا ك هرو زم لاو>ا



 ریو مت را هداز یا شود یدیا مواد ەو لس ےک ۵ ها | طم

 ا امدتم اا | دیس یردارب یدنفا یرمخهرزوا ینبدناوا ناسب هدالاب

 دانز وب دلکع الا هب هد زرابج هدهار لال وا و ےهہنابارط ۰

 1 یانما یدلک یار, رگ هتلود ردرباد a دلا فرق وتو ٹ کم هد: س ص3

 هلءلوا یداساودر ط ندد سرد ڭا یوم ؛یدنفایدا مع كلود

 یدادا دارایتوع (٥ دابرب اجتآ داناگره )هداقح |
 د هکلذق ۷

 ۱ كج هلس هلوارهظا اهوق هی هنس ت.طاسهرزوا يبدوا ناس و حرم هدالاب

 یبا مورو هلدملوا ااا هدنساننا یم هعو و گر < دب رح ماظن

 ]| ئداا كني زاکب هرد نالوا شریک هنگ کفئاوطوامیرافرط لولاناو ۱
 ۱ بولوا راحودهلاحرب س سوشەو بت رغ كي هيلءالود هل و هكنرلب ات و مع

 یمک> كلوبناتسا ید هدرهرمّنط ید دنلالاروژ شاهد اوب فا

 یداوا زم روب

 یسعت ییلالاربصم هلکع | راکفارص> دنساحم كرانم هلو اشاب عدم

 داد و هدل التخاو شابشتفا لاح کسا یهجباحو هدلاحرب لوهع

 ی رعلا ٠ هر ص ةسارلباهوبولوا هداالعتسا و یثکر س ۵ ۵. ءاد یرا؛ءهلوک ۱

 | هعسب ندک دتناطاقسا ی یهاندت فال ما ندر هبط>هدنیمرج هللا طض

 ۱ ندقرطاوا هلتهج یرلفداوا رد ض رەد هقا رعو ماشو ردەدودح |ا

 یدلجآ هب روس لان کر ه هیلعتلود ۱

 ۱ براخ برود ا هیسور میمتود سراج اد لئاوع هو

 تروص و 3 نا ار هارب ا و یروط ربعا

 نوا لیاص نت یرلفدلوا هدکعا هما طعور it سس هعساعم ۱

 ۱ قو یسهب رګ و هب ر ۰ وفك ج هل 73۲ دیش دلوا ان یهود

 ۱ یدیا قوزوب تباغیسهیلامو هیکلمروءاو |
 | رايس هجن قجهلوا بجو» ییضارقنا كلودرب یربره لصاشا |
 یسهراح كس رب رهار ظذ هر هی » بط لاوجاو دوحو» هد هیلعللود تؤ واوا |

 ضل هدنحا لر عددی هاا ےیرات یاو

ùو ا ی ورال ا  

 واز ۳ 1 و

0 ۱ 



 ۰ ی
 | ثخ ندناود روءادوخا و هکلب وسزوس وشراّو هنسهدارا كمظعاردص

 تمرج رد وا یان كيلس ناطلس یدزامهدا تأ رج هسک هکلا

 یدوه نارو اخوا شهبج متن هدبواوا ت تایحر هکیدروتلوادأب ها

 یکم لس ناطاسو رشت هدف رطره راب ركب هل هلنهجوب ید نعالوا
 | رهظمەخ: : ولو شازرس نوکرهوبد رابدلب یی رد كهالاع هاشداپ رب

 بویر وس روس سااعغراشازا لوا رول وا كوا ۳

 ۱ لاصق “الا یسهینس "هدارا هلا صملتو ضر ع نابه هعسج داوم

 | ارحا هلا یهاثیترادص هيلع ٴدارا هراتشسدذاوهو هدکلر دتا ارج اعل رس

 بویلوا ا جرالصا هدنعحز لهده ییظعا رد صو كىش قنات

 ۱ هدلوعتاشا نوردنیغلوا هدکمروک ی رار لاحرد ییاریصا تیانجومرج

 ۱ ابوه تنوکسوتوکشرب شهالروک یابماو ادن تدنءاو شداسآیموع

 یدلوا
 / نوا رعح زنا نزح ندتشدلوا تفو هئاعیف دت هد یداژوا نوژوا طة

 ۱ لالخیح ۱ یدیارولک دسءوقویج درردغیک كمروک ارج > واد

  kadهلبا قف رسب رش ما دت ارب تیبا  eبولیزونک هب ۱
 بثاح هش رزوا هک هدکد لدا ادعا دن کوا لس یارمسقا لاحرد

 وحی هکر و ربع نوروک یرفنلوغبرق یکیدشیارون ندا ۱
 بویعر و تی مها الصا هداوالا یدل همظعا  eٌذترخآ قورا

 زادن و رخ کد دد ) نوتا تعافشاکب ۱

 وضرت زو حافر هاهاصف و قد رظ عاش شب ند راين قلاسرودو 1

 | عوعسم راک دبا تآرج هارمسا تاهوفت طب هدانئاوب كتير اد |

 بی وق:هزوآوازوب یس هر یه جاوا" ین قرار یو |
 | ادخ تکحاب یخد لصاف هسیتفمان یدندفایوبف نالواسضع “هلاکو |
 | كموحهدجا نانطلس هبلایموم ؛یدنفا  یدنلواالعنا هاغه ۱

 | هثیا رهش مویف ینامرفهبطخرمشبم یب رانوبامه سولچ دن رات شبنوا ۱

 | بیطخهدلاح ینیدئلوت ءدنشابزوفط نوارکس نوازونه هدقدلوالصاو |
 || ندنناتسل یودبا شموقوا یسودنک لوا كلاهدنربنم کا یمیدلوا ۱

 | ارداف هدوشسو جور زو دوخفو مارق دوخ دوخالاح بوآوا عوع“*

  1کتلو وکژ دنوک" هک ؟ و 1 : رف ندللخو صض#ن . یماوفو ساوح عیجو
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 ۱ نال اک ]0۳ ةة تب ندکد عا مرچ ER قوحر ود ۱

 | هتفر هئوکوش ناه بودا تیعج دع یهورکی یل ماطر, هدلحم |
 | بةعرد یدرب وربح مرلسو-اج یئ , رلق دلوا هرزوا ترشا سه هنشادحا

 ینافطصم ناطاس هبا تاعیئصت وللو مدت ا ناشد رب یی رلیءج بوراو ۱

 .تعانف هشدلا هرفو یایاطعو تارهوح هرههرا لرد !لاةغایخد |

 مک نیرادقمر خد كاناطع نالیرویناسحا هب ولفاجوا بويعا |
 i نالک ءروهط هد: ارلب رککی هلکشود هنس يعاد سالنخاو

 هنلابشما هلا مادعا دواهرکو ب ىدا ههسورپ هل الرع هث رزوا |

 ۱ ۱ یدارتسوک تربع ۱

 هنوخیک دناز زد مشاور ندنناسعاعتم نط صم ناطاس ۱

 ۱ "ریفص هطول ید كناهدناواو ندشیداوا لخاد هغ دادع هرو-هعء |

 . یدئلوآ هلازاو كح ندینسه هفیحص هلت ايسر شم یدوجو |
 | ضد ر "اد هفائصا كاغا دجا یسشاب رطح یسضاق لوبئاتساو ۱

 ۱ ,e هل لو ۱ قو راسا یاد اف ۱

 یدلفاعلا ورک دنولبروت لوک هنهاکشد ۱

 ۱ نالیفهداسا ینیدلوا تسایس یارحا هدنرافح نیمهتم ار ۱
 ربع" ناهد فاع انلعیبک كن راب نو وب نالوا ناسطیداو |
 ۱ یه تاناویح هل زدولآ ترضهدوجو قر لبغوب دلل فوج یک و ۱

 | هدشوکر  یسیک وینم یسدوآ خد كباغتو مک با کا راس بواوآ |
 | عفر نوت ۱ یرلقاع یزاغو نکد هرق دوهعم ید نت |
 فورم هلیکلشکترب بش یرصکب و  یدلدونوا یرلعسا هلیاابغلاو |
 ۱ امدسعهو توادع هرلب ره سکهلاب یر اغاو نایعا یا مور نالوا ۱

 ردا تمادن راهظا هنن راقدلوب هدآر فلاخم هنناماظن كيلس ناطلس |

 هل زرا بامور زول مشی روا نوک ره هل راما وا ناکساهدانو یلاع رب و
 هورک هوز ک هل رتییهرپ تایه یررکسع لنا موروبو ردیک بواک هب لاعبان ۱

 هننروص هل شور لوناسا نورد ندنرلفدلواررک هدرازاب و قاوسا ۱

 را ګو او هدومش قعراب وهدیارسقا یدریک هنتنیهبرح ناودرب یاعبایو |

 هدنف ط یایکارب یدز الوا كکا یسدشال مدآ هدنرازاب قیلابو هدنشاب ۱

 هدلوب اسا نورد یدلوالاب هکسیددع كرلنالوا مادعا هله جوو ۱

 ٭ ردص #



 یناونع یتراظن هب اوا ناش لوا TE تردا 7 الا

 قناعا ها سر هخ هلن دلا هدست ولج گرا هط صم ناطاس ود ر دمع كب

 یس هداعا هيا تاماظف هرکو ید.شلوب راتعا قسع ناونع |

 یراطد 4 رح روما هن یاونع قاما هاسرت هلدسح قالوا شم

 ناناو ی ر ظا ها وراب و ییا یاقاخ رفد قرهئلوا لندې هتناونع ۱

 یرظات a رک روما نوت یجزوط نوا كحر ی دتا ی لع یلءرو# ۱

 قرا هناضت ورا و هب ید:ا دشار ءاوجت یتنامازتفدو یدنلوا بص |

 ید هيج وت ه یدنفا نیس یا. ابشواح قالا ۱

 فراع هلا دحا هاتف دعا رلب کب نکیا ندایتشا ناراکرس امدقم |
 رکدد 1 دود بورردتا بص یشاب ناکس .e ه رب و لزع اغا

 هداشا وب اغا ی طصهیب ات ناکس قیاس ناثوا قلو لرع هل.ءودو هور

 ها رظن بوک فا و ی> وا كنابمشیع و طقم رمل وا م ادعا ۱

pe هنربع | 

 هدااعییددلوا ندشناک دن لولس ناطا)عاما یطصم ظواح لقوا لاج ۱

 یدرا شالوا ار >انرد وام نوردنا هلته جوب بوراعرچ و رعي اعر

 یلخ لولس نا طا قر هوا ناز ھ هل اداس تارا هلع ءاش ۱

 نورد هلا اک رس یر ظذ طم ی لغو ی“ رصبا هدئسه»۵ و

 لنا جد e نط صم رود ا یییدلوا یصوصح تمربک هوامش

 هد! س واح نا رلت سطح 7 ناح دو ناطاس هرکو ن نسوا لما

 یعوطعمرس ندلةددلوا شلدا مادعا یجدوا نکیسشتلوا بت رغاو ى ۱

 ه دن ر رار هلرع و طءهرمس كناما نط صم یا ناک س رک ذلا فا

 ید]وا رهاط یر ) هبلا بحا نم عم ءرلارش ر) و یدلک هدام سرد

 ینرک ی جشب لنابعش خد یعوطقمرس كانا قراع یٹاب نابکس سا |
 ندنموقیمرا لعالاف هبلایوم لونعم یدلو لوصو هلوناتسا |
 لر دیا قاحتلا هنهورک یر و ادنها ,د-:کیلک وک هدااح ینبدلوا |
 ىس ود ه دنتس ةعفو فال س علخ بولوا ی 11 نایکبس هليا وب ۱

 دوج علت نارو رم اکو اکوش هرکص ندکحدتا تفافر اشا ۱

 مردیا دوخا مدلبا صیلخ هلهجو و-شیتس یدزروبد یو هل وش |

 < نن#ل ار
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 | هضرداوا ندنرايد فا ج ناديم یدنفا نیفح لوطانا ردص اشابس

 هیدنفادج | نالواقورعم و دا دک هسوکو نانلو «دنهاقم یس هجاوخ

 | عرب زاجرب روب زوبی زرپ و رکی یرپ همظعاردص هلیتطاسو كن بوشانب
 هاب وب هدل احینیدلوا مدار جام تسودز اناذ دوا بو دبا شکشیب
 كع * روک یزفرب یکیدمرونک هلی اهن رطاخو لایخو ی هدعروک هدنر 3

 هلا 2 ۰ ر ار هد هسا نرو ات یوز ول د یدئفا دروح

 اا رارصا ہ دل را یسالحاو ی كنررا مل مط نادیم یساقفر

 راجاو ۳ هر یوم طی ید یدفا له و ی اص یجنر ےس كىحر

 یدذا درا

 دیقح و نولیکح هن هدر طم هقیمانت رو لص ندا نفسم ده اس رودلصاطا

 تولوا ف اعیف ول ھ هد دعا دوان هک سلاو یک اشهددرا ید وا

 : ةع لما یمهلجو یدلاو هب وط یکدءاج مسا هدر ءالع دی

 و لعد هود تافرمصت هسک قارا یرهلا تر لدار

 یدلوا نمهدا

 ررفم قوا ثبثت هناح الصا ضعب هچ هب رک سعر ومآ هدناواوب
 فاکرزا قاجوا رادت الا هنس هه.تع نابساحم كغاحوا ندنغیدلوا
 هر ز وا كعامرب و هتشررمس الصا هك داروص ندنوبلح ید یدوهب

 یغاجوا هل س هملام وق هم و ما تل یون راکنا هدصوصخ ره

 رونيلا هنتلا ماظن یغاجوا یر کی داش ندنغیدلوا شا اليسا

 هنادم aa اجا هتسدا رونلوا تیتر رکنسعر ر ؟ند دوخا و

 یرکسع نازاکرس هرزوآقلوا مد ام هنسارجا كن اششذ والتهواود راقیج

 نوک اص یصجوا نوا كنچر هلکغا ققح یکیدلیا مایق هکیرحت

 یک رزاب قاجوا ردق هتفوون ۰ ید لوا مادعا هدنهاکشبب یسومقاما

 | للاب قوسمور ندنعضو كعاحوا لاو یوقو كنعيد:لوا مادعا

 ریدر هدیز 4 یو" اینو شازتسوک تریعرب نادلوا
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 | یلدا موراصوصخ مت رعمو فوقو اعطق هنس هلماعم یتارب بولوا یارک
 ردقوب .مقاىلو دادعت با هله جورب هنسا جا ترازو مکح هدئسسل اوح

 مور و مقر یرازو نان 1 دلکتیک تورج هلا میس ساک

 د.طع ب ولا نقاط هراس هلا تعشحو رق ەساا شاب صا ر یدلوا ۳

 دک راے سر ا ۱ كردبا راثت یرلنوملا نالوا یمظعا ردص

 قر وز بولک هنسهلکساربزو هلناراد خد اشاپ مارهب .یدنیک
 اشاب یدبع نانلو یسلاو نامرق یدتا تدوع هرا دکسا قرهلوا راوس

 هیجوت یکلرکسعرس.یناج قرشو قاایا مورضرا د هنسهدهع
 ۱ ردشلر وب
 بسک یلص راعسا هلیسح قلوا یکلهباغر کن هدلوپناتسا هدانشاوب
 ندء ادا سا یدفا تیاده یسضاق لوبناتسا ندنکیدلنا تیها

 یس هدیدج تیر وأم ا ا ییلیدنتسوک و .هلغیدااقزجاع
 هدیصتمر قحهلوا هل. سو هس 2 هللاحر ود قیص قیص 4. ےس ےس الله

 ی دفا تاده هدنجر رغ هس یم ھن کیدلروک ندلاح همز ال یشلو

 8 سهدهع ی دلدار هاط یفلیضاق لوس هژیس هناي ر ییوطانا قرهئلوا لزرع

 یدل روم هیچوت
 یماغا یرهکی 0 رش ایک رب ندندورو هرداءسرد كنواسم یودرا

 تفو باخجا دون دئلوا بصف یمادنهک لوق ها رب هژءلوا ثوف أف

 لال: رر وي ندنکیدلروک ناک هیمرادا ی د د روماه«ماععاجوا راپ

 ی كن وا تصد یساغا ی e ؟ il یطصم نالوا یسادنشک لوق هس رب

 ندقدنلواقن هللا لزرع ندشطم ام اف اشاب رابط هرزوایتیدناوآ نایت هدالاب

 ی دیشعاوا تضف یظفاحم هراو هلتعاعش تی اشاپ رادع هرکص

 نطصءناطا سو تقلا هس ضا دلج ماظن ه دشاخ .ملسرود قا

 قوس هن رزوا هدعب و یا نراسج هنایصع هللا مالا قغلرادفرط

 یسانک هش راد هبسسور بوجاق كر هيم هدبا تمواقم هرکتسع ناثلوا
 ارظن در ه>و رمان لاوحا قایسو قالخ كتدوبعو قدص راععش

 تاماظف نالک مزال ی دنا جا هروک هرصع باچا یراکفا ودك 1
nan nرا رو و  stn gaanسس سس یو سس هوس وي  ger 



 ری نمتبک یخدوا ېک یدنفا بعلم لاحردو ۰

 FE “یدل وا تاشو 7 مش مد سه ی وڌ

 دا وفا او ۳3 شل ورد ونقل یا هداز برع مالیسالا ج

 .دنوباسه سولج موب الابهجورب قجا بواوا ډ ايتا شزاون تاذرب
 ندفرطيکيا قرهلوا ددزنم هد یاب اشا ر رادع هل. نط ضم ناطاس

 هبرة لماع یکیدعشیاو کيدمررڪ نددنسک هدنرع جد

 راتعا هل نهج وب و شلوا نیوسارس هلعاوا رهطع هر هظیلع مونشو

 كتابى داهش كوس نایطاس هعهتشپ ندق دلوا شاار ی قنی> و

 سوکعم ءییلاطو ميغا ششم سانا نیب. هلته ج ییدلوبعوقو هدام

 ینفاو» یباص ,یزهسم ماعم ینرا هلةلوا ینعارا ود رک مو

 | ی بایمرکر كن هرخ الا ی دام ندسکیدم هلیروک تصمو لاح
 یدنفا دعسا دج ا.هداز یدنفاحاص هنب رب هليا لزع وک یمنرا رازاپ

 |, یدک یش ماقه ايا

 رادلع یی شف و وي مرزوا سی هپ هرتسلس اشاب را ر الاب هحورپ
 بواواربخ یب ندنلود روما ماهم اانا شم سک هدشاهرب یر كناشاب
 ۱ شان مارو ندنعب دلوا 3 ًالصا ها و>ا كلوماتسا صوص الد

 | تاذر نده تامولبم باوا رولبب یرهدو رهش حازم ها
 | ندنتایتا هلذلوا برج هدندزن اشاپ رادلع یر تماقتسا هدلاح ییبدلوا
 | شک یساشاو لرعكناشاپ ىلع یدیس اب ردنادویقو ندنکیدتسا یتهربآ
 | هلذلوا لاقو لبق ثعاب ح ورشم لاوتمرپ هدا لس هل ااشاب راد

 | هیاشاب نمار ینانادوپق ارد ندنفج هیم هلوا راج یساشا هدننادوبتا را
 ۱ تیعاص راص> هرف لاا هوقو هبا شاب ر يلع ی دیس قا ابا هراس و

 یدلدما رومأم

 هیاسشاب مارهب ندا تدوع هلا نوام* یودرا بواوا قرمه# یفاصس

 . دییضعاردص ر وض = هلا توعد هب لام با ةد جر “رغ هیحوتاا
 | یدیس هکنوج هدنرلکد تا دوعف هرکصتدقدشا وا سانلا یرلتعلخ

 | هسیا قلا هرتسلس نولوا هنمالا بولسم ندیمطءا ردص قرط اشاب لع

 ۱ قلتوط دنابق تیک هرازوا ههسودنک هلغلوا یدر و كمطعا ر دص

 | هچ رکز تس ) اھ وتم هعطعاز دص نامه لبس هظحالم خ>هلوا كعد

 ۱ مفلاو تشق وند در وا مب نكلزكىد روج هتیخجوت یا نییلج+ هر

 ینارح ۶ ِ :
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 بلج كنررسهک لاوما نالوا ناتهنو راک شاكرا ر رکو و

 هجولیخ هنیلا د یسودنک لیا هلبسووب و شمهرتسوک تراه ء.دليص#و
 یر نم راده كلا وما لوا هب یدنفا هللادمس نالوا شم روک لام

 رازاپ یجنرب یرکب كنهرخ الایدانسچج هرزوا كمر دتبا قرص هدنراشیا
 هللادسع نوک ل وا هب ٠ یدادنا روُمأم هش ريع كن ارس هئردا توک

 یدلروہ هیجوت اانا هرتساس هر ازو "هنر هنس هدهع یدنفا نمار

 هلل زد بوا وا ییضوا كنب رکسعیضاق اخر 5 لصالاق یدنفارمار وشا |

 هل.ایاسم قرص هفراعمو مولع لیصع هدکد لک هلوبناتسا ندع رق زار |
 تیادنو تیاتک هدک اسم شم و لخاد هس ردت قل رط نا الاب

 یودرا دفع وب هد واه یودرا هدنرفس رصم بولوالغتشم هرات ۱

 تایراو تبا تدمر هث رب هداز عاب اد هدقدلوا له یلیاق نوامه |

 یار ی نیْغلوا مولعم یییلیح كرد,ا ث ثالاو بس ص 'رمآ هللا نا ود ۱

 هناخریج هدنندوع هزداهسرد یدیششلوا لاخدا هیناکحاوخ قی رط هلا ۱

 یببهبساحم شاب:دنرفصرب یمرکب ونارماک هل! بصانم ضب یک یتراظن ۱

 ید دشوا نابت هدالاب هدد یدلوا ناور هلبا نوا« یودرا تواوا ۱

 هلترازو " هر ه رو 8 را طاو دو تک 7 راد اک هر زوا

 بصا یاد کوڈ هدیمظعا ردص "۵, اسو ما ما مع ءدام تسد ژارحا ۱

 هلا ماقا یترازو مزاوا هدو رظ زوردنح هلبتفرعم یدنفا جم: نالوا |

 مازاد ەي توصتم هدنسا رد اشاب دواد هززوا ت كيك ةساح ییصم

 یدلبا

 ناععو یفم یدتفا فراع هداژ برع ندرک اسع هاَضق نالو هدر هلاکم

 ندالع هلغلوا قم ارح وم یدنفا بدو اف دهم یدنفاكب ترعهداز اشا ۱

 هر هلاک م سا هنب رب یدسوا بثم كناذرب یلقوقو ه هيج راخروما ۱

 تامولعم هسحرکا كنبدنفا رهابط یللیدتسوک بوک مزال ییرومأم |

 هتسهشوشم لاوحا كنانسکنرف هدناواوب صو مخا یبعو یسهیجراخ |

 یلیا مور بواوا برشع ماوعو روج و قوطن هدهسیاقوب فوقو |
 هبهلاکم سلاح هرکوب هلی هسدالف قاوا یس هفراعم ید هلب رلتایعا |



 شفلو ناینالصفم هال یکیدنبا راک اها لرب ردنو راتناخ لصف د وبناټس |
 E | همر ورس ا بایرا هلرا رکن ندنک ودنا

 ییدنیا نوحما یساس دننص۰ تواوا راک» صر راک تب طش تاغ

 هتف ناعصا *هدرکرس یدلاق رالراک هلو> ییدلبا تاکتراو رلفااس

 داسف لا هدرا_صوو> هلو ول یی یجئابق دو يه نالوا داسفو

 هاک هک د روک هلبسو دنک بولک هب یلاع باب یا3 هرمصهرا یدیشقا
 مدلبا لی دعت هلباهنای> بولسا هله یداز فیت هدامرب هلب وش ۍجتابق
 ۱ الف هاکو ردیا ضرع هل وام روح یتیم او موز كنودسنکو بد
 | ییلطاس دد ؛ هاذ همهس وا در یدابا اعد:سا یرطان زاغوب یهدام

 | یضارغاود-نک هلا هفاخاو شوت ینطا-س قرط وید ردا جاتا

 ۱ ردکتم قلخ ندنرلعاانف كن رود یطصء ناطلس طف. ید: اردن روب

 | هلباهعلاطم یراک م اجلا ندنرلفدلوا ربا وزرا یب ییلسرو دقرلوا لأتەو
 بو و اتاق فداصتا هدنسهمقو ماخاب وک ك ردنا ناس ۱ لىدتلاحرد

 A هدنبروص قلوا شم ندناآ ودن کر وما دهه زسهراح

 هد هس د لوا لرعندع)ماع < ای قاارارب و یدلشاب هکر ؟ هدنرل.داو افت اد

 ۱ قلماقمغاق هن هلیمارب 1 كني دنفا هه ءاطءنال وای 6 رس س هدد بقه رازاب

 EL ب چد تیارق هنر هل دفا هل اءاط» + دوز یداروتک هنن دفع

 ماتتا ندر هسوک ینبدلوا لعفعینزجو یدلوب توقاهد هبن هر قروا
 لالتخا نیهر یلودروما هلا تا داس8 ع اوناو شی رد نس هیعاد قلا |

 | تاود ندا هلبا لرع هن هرکصیآ یکااهلبه یدلوا ردا شب و شنو |
 | رولوا غلاب هنآ نوا یتدم یامان اق هیناو وا هحفد ۰ یدانروق |
 ۱ شارغوا هرل اهم قوج كب قلخو هراترضم لوس كب تلود هدشامژ ۱

 ۱ هتسا سنادی هدن نامه یارمس هدب ,واک یعواطءهمرس کا ندنشداوا |

 | هثخا فیعض ردتشلوا رورمس هداعلا قود قلخ هماع یک ییهدانوق ۱

 ۱ موش دادی رادغو داسلاوبا هحواا سرع هرهج تشز ةماعلا طسو |

 ۱ یجالصاو لطامو یراع ندشناسناو تفصن باص متا رفاکو مدعلا |

 | (انشارورش نم هها استصحم) یدبا لطاب*؟هسوکر ب لب اقا |

 ۱ لاوما باجر ناکتشک هاچ نوا ناز هدناخ E eRe نسولج ۱



 : EK: Eیجاتسو هللا ذخا یرد 2 نوک لوا نامه» نزوا ی ۱
 و یدلرب و هنس یشاب

 ۱ ًاشاب ناعع ل ىۆورۆ* قنسا ردض ا ر سود هيلا زاتشم لوتقم

 هدنراتهدخ ماظع یارزو هللا یکلیدتفا ناوبد یردیو ردیدیفح كس هعرک |
 | روک ذم یاضق اردیک بودنا دلوت هدرانف رهشکد یسودنک ردشعل وب

 ۱ یدیشلا یسهمر :قایشاب تتوق هلږتسه نو الم قلوا دودعم نادنه وحو

 | شهراصپ راصو هدنرلت قربان هزشط هلکعا نطو هدنداسرد هدب
 ۱ هننالیصح تا ماش سلبارط قدلوا رولت اللوق هدنراشنا تالیصح

 ۱ هنو کب هموق رح تلابا هدارمک سن ام لص ءب هدک داک قانوغروطهداژ

 | ذوب يا اکیا ناف رد ینکجمربویدیا لی صحت لام ولنا هسلزیو
 نسانار ط هلا رال ییلغوشات هدزرح و هلزازو * هس هذن هنر وقط

 ۱ اھ و یدهعت بوراو هناروا یدشلیق هجو .دن-س دهع قلا ماش

 | رلتب اکشودنفح هل ءهبح یاکراو عطش ندع E7 ود هنو قالبضح

 ۱ ق هنسهرب رج سا ردو هرداضء للامو عفر یشزازوو لزع ء هلک کد ع و و ۱
 | یدلوارومأم؛هرزوا یلغوانابساپ هلباابآ ترازو هرکص تدمر یدناوا
 | اینا اشاب قح هدانا لوا هد دتا یدلدنا لقت منغاصس كناللبن هدعب و

 | نییعت هنسهظفاح هوفر ننودنکب واوا یرکتنعرتس لیا مور
 یدلروح ایداشات فح ندنکیدلنا راذتعا هل ند: کلستر دق هدک دا

 تحوعر هساکعا: ضرع هیلاع با یی هلا عفر یترازو
 ؛یدلروس

 ناسرف یھ. دلم دعا عادقا ھت وتا یاها و تک رس

 | ظوو یدبلوا نایاتتش. ٣۸ے ہتف هد داغ هت وقر هاوخ نیغالوا ۱

 دف وقرب یچندوا؛ هل بش وا لررع اتشاب ی ی :نزسکمکت قوح یسارا

 زوم ام هتس هظاحم یی ها انهاعتم اهن یدلتروف ندندیف یس هظفاح

 ۱ تولوا یتسلاو رتضه قلارار و ید هد هظواع دیو هداروآهس تورو

 ۱ اشاب:یلع لع a رح »و یکدم هراک هرم هد هتسدراو a زدنکشا

 كوبا یودرا یدلءا تدوع هکینالس دوا: نوناوااقا هدنسدهع
 ماش ات هلا زدقو او قوس هدک دتنا رر یبورح هندناح ینا مود |

 هزکبصندنا "یدناوا بلحت هد اء تسرد ةرزوا قتعلوا فض یلامزدص ۱



| 

 یو

 | ار هی دوک اما + هرا باد 1 نالوا یسلاو نالت تقولوا |
 ردشعت ارجا یرلارج > هلا ت رک هد اروایسد ۱

 | اساوا لخدم ی کو فرج ی موی و میلا |

 دنیدلوا در برق كاا منت راکفاو بص ید بل ۱

 | كنب رود یطصم ناطاسو كيا ريق ینباصصا هرزوا قمربق ضعت نم |

 | قبسا یدلواندنساضتقا یماکحا لدیدج رودوب ید كف هنسکع |
 نافع یهزوم نالوا یسادنهک ناطاس امسا الاعو ناع ردص یادنهک |

 هلیسلوا تاذرب ندالضفو الع جنافا تولریا ندنزرطامدق هسپا یدنفا |

 نده دلوا نادر ناسالا *یرحو شەر دنا هتسودنک ید یصعت

 هدرصوب یساصخ ۰ :یدیا شمریدنجوک هلروصررب یرنصع یالکو |
 هوتع .راکفا ار د یصعتم هد هل | رلد دتتساا كم رب دشآ مادعا ید یا ۱

 | تعدخه هات ضارغا درع كسمردلوا مدآ ویدردندش اتا

| 

 سیب تولید ور ۰ تا

 ۱ یدابج و بويعا هدعصایم اک وب اشاب رادلک ندتع>هلوا كعد

 | یدسناوا ین هخج سور یخدوا ینوک هنبنشراھج ین دب نوا ك هرخ الا

  یرلترمضح اجو اشداپ ینوک هسبنشجد ۍچنرکس نوا تكسموق ره هام
 لو وتکرح هلی وب ناود هدننعک یسار =| كن سالاع عسر فیس دسیلعت

 | بولا وا اردبا تراب ز نب رلسءارک دادسحا ٤ هم دفا رھ یدنرزوا

 بوراو هتش را هک رابم* هد رب " 3دن راترمض>ح یرابلا ةف یضر یراصتا

 هد نوناشو ےاف هل دن یدنفا هللا د ه هداز یردقارشالابیعئو

  شیدروب تدوع هنویامه یارنس ارح |
 و ره نیما ادم اس ینوک.یسترا هعج .يضهرکناکلموق زا ءامو ۱

 ا جج ضب نالوط ندشلادغک وق قسا ردص یدتفا |
 نيمو بصذ نیما: لر دنس علف لسا ندەركض قجابوئلوا نن

 ردشم وا

 ناکنشکو و A كناشاب 195 دوهعم یتوکدازاب قمادرف
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 ۱ یاصعحال لاوما ینیدلوا ش ما | سالتخاو دحا ندنناسهلع ۳و

 اس سم سم هم ی طب سس ام تست تین سن ا

 هک هنادیم #



 یسادرفو رایدنوااقلا هزک د بولی رب دضوب هدنفچآ یس هل رقهلبا عضو
 یالوط ند هەو رم e ه شا یکتا تس وب رول ید نوا ی رک قا

 رای دنلو ما دعا

 یک هدلاح یبدلوا اان یرازو کدو یس هدلاو ینطضم نا طاس

 تافو هدنطساوا یی رات تزد قرق بول وا هرمعم رد-3 هنس یکتا

 نا ثل وا ن هد هد هار كنشم هد-؛حراخ یسهبر دلاخ ترضح كردا |

 سیر ندنرلهدرکسم كرادالج هک مان هبا یمادنه هن نخ باس
 تارهوح ضع! رکیدو نولامه ار هد سالا نونامه سولح

 هد-لق دف لبا: نارق ,دکلر هلا تّفص) یسجاتف بولا یهناهاش ۱

 قدرشعا الا :a اوا عقاو دتعهاشاب دوادندناو اغتخا هدهناخرب ۱

 یرامهتم هلوقموا قردوا نازرا سکره ند-سوقروف كرادلع هکوبلاح
 هل ملو ا رابخا هرلطیاض تیک ندنفدلوا یسرهز كن هنسک هبصکت |

 یدانج یف هنس جوا رگ ویشا قر هنلوا ذ خا هدکلر یسکیا

 هد تهاکشد د یکشوک یالآ نوک همنشراهح ی در : نوا فد الا ۱

 یدلسک یراشاب |

 راس دوخ اب و تراس هفیجارا مذن لرکو تناها هيل نا طا كرک |
 مدآ هدا زو رمشنکیا رز نوک ره نامه هداناو ندرلندیا تانج وارد ۱

 ندنسههقو یاس نابطاس هله ۰ یدا هدکل دا مالا تربع هلا مادعا ۱

 رد علوا یالنا سوت رد-ق زوب جوا هدشفرظ زورد-تح ییالوط |

 درب رو_یتدرانآ هده نزا رل شع | افتخاو رارف یرلیضءب ندو |
 ناخ دو ناطاس هکنوچ , ,ردشملوب هد-ةملوا مانعا كره ر ونک لا |

 بواوا یس هظفاح "هوفهداسءاا قو هدف هالب ی یاخسا كس 0 ۱

 شمروناط هسروک ندقازوا هرکصرل هنس هه e نكىدزۈكە رک رب هدنرج ۱

 مک مک طظ تدم لح یس سدر ندر ۳ اف ناو هدد-هقو لوا یه |

 مادعا هلتفرعم یا یجاتسو ردا قیعح ؛ هاکعهرکب توروک لزا دص ۱

 هنسدنحهدنرهشییومطسذ هلءارارف یرفن شب ندنراګاو : ردشمردتا |

 هد یکصاخر رولس نب راو بول, وط هرکصندک دتشا ما را |

 < نما # 4 $



 ۱ ندنوب یی هننپدل لوا ثح رب روت اه اعم نالوا ثداح هدنند

 av ەك هددص هن زب را اض٣ قا مادار

 | هفحالو ۳ ر هنایم اشاب یطصمیبلج لس هلی ااشان راداګ

 | هیلس نا طاس درح هدءانا وب هلبا لرت یتایتاذ اشاب رادلع هد هوا راو
 - | رکو ندتدلوا شبا راکفا ربصح هن ارج بالر كرلندبا تناها

 | یسدعلفلیععما نی مسقلوفوط هنلالخر كناشاب ینط صم یلچ ارام
 ردشئلوا بص یظفاح

 وربندهنواید وا نجرلا لع ىسشاب ییموهخ كئس.دلاو یقطصمناطاس

 ۱ هب ور, هب هوا هد و تلدسفمو روشد راق هراسا حراح ندنسهفیطو

 ۱ هدنس هلئسم ی داهش قلیلس ناطاس هفشب ند: ةهدلوا روشالوط بودیک

 | ینوک هبنشعب یجتر نوا كنهرخ الا یداج ہلکا قفح " ینیداوا آر
 ۱ یدئلوا مادعا ,دنهاکشلب کش وک یالآ

 | هک انا ناولس یسشاب یبهوهف ین طم ناطاس یئوک هج یسادرف

 ۱ ن ودامه با یجدوا ردقورعموئد اغا نايس لغاز بواوا لصالایبرک

 | یکشوک قالا اما ىلع یباح لدادغب یسکصاخ لیدنو هدشهاکشد

 یعوط نالوا یرادرهش یابطارمسو  رایداوا مادعا هدنهاکشبپ
 اطارس یدنا د وعسم یطصم هداز یدنفا نامه هنن رب هليا لزرع هداز

 یراتسدرس ی وک یسارا e یسادرفو ی داد نیسیعاو بصا

 بص یسک رک نوتوت كب ید دوو یتیم رهش یدنفا فسوب ظفاح
 رلیدنلوا
 | لدشقن یراب رهش *دلاو یتوک یسنریا رازاب یش: نوا كموق مع رهت
 بره ندشرتع یارس نونافو مسر بجو« یرلترمضح ناطاس
 یراتمضح هاشلاعهاشداپ  یدناوالقث هلویامه دیدجیارمس هلءایالآ
 مادقا تح فسا ) هللا لابقتسا هدومق هتروا یی همت هدلاو ید
 ناطاس رلددر ۳ لاثتما هتساضتقم كلفن رش ثیدح ( تاهعالا

 شا هددص و صع ا هد وتا مھ وی یسهدلاو كنافطصم

 | هد را ندنرل هشرفتسم كن امطصم ناطلس ده ؟ لوا طعف . یدارون

 ۱ نیکو تئواعم یک هناما ینادالح هداشهعفو یئداهش كیاس نا طاش

 هر اره راجون.داق زفن نوا نالوا تبا یرلکداناتاالد دی عابس قو
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 اشنا یز هدر ك دنا قداص هداز اغا فسون هلا كيرداقلا دعو

 یداروج

 یراسوز ه دشیعع ناخ نط ص ءس واج امدقم هکرند هددح رات هداژ یاش

 ناب صوب هدانئاوب ندیظل نيس ردم ددع زوتطنوا نانلوا اغلاو كح

 مش رود لاجر ناکتشک دالواو اشا یراسور كرنا لوب یراتسود
 لوا كراناوا یتاعطافو تاداربا هدر هجرد ناب و هدارزو نکا ندیناخ

 هن راض ەد كرلشلاق دارا الب نده دنلوا هرداصم ایاک یرادارا هداننا

 هد راتز ومط زویکیا هلجزا یدلر وپ اطعاو تباع ماهسا رادعم ررب

 یل رط ردق كلهباس شب ی رکی هد هتسززوّهطو لخاد هساردت قل رط

 لصاو نکيا د معا باش زونه هنس هسردم هیناهلس *هلصوم هلبا مطق

 لنز هک *هلصوم هدنس هنس کنایمرکب یس هبنر ندتةددلوا شاوا
 هداز انا فسوب قبسا یساد یک هدلاو ناناوا لکت اد سومان لب
 راّتعا ناکاک ند هناولس *هلص وم ھنن یمظعا ردصتمهاب یدنفا قداص

 رد شورغ كیبشب نوا یونس هب ودنک هروک هرعوعس قرهوا
 یاش یدسلوا راثکا یراخدا نالوا هدنامردب هلشاتع ماهسا ولضْاف

 یدلوا ماءیزوس كنهداز
 تلادع نیع كلدبا در هش راثراو یر هنان>اسو هناخ كلاجر ناکتشک
 ندسالسق هرطو ندارد هل تس كا رلام نسیاس> نانلوا هرداصءو

 هلرسلوا تج رم یاضتعم كلر و ماهسا رادسعمر هن رلتراو قرهلوا

 كنه قيرط هاك دن یساها كرلسٌور زام هلوا ضب رعت یاح
 هدالاب یدرک هع“ ر هت رعمکح نداعو قرع هدعد و یسالصا عضو

 الا هجورپ هک ردقوشردقوب تجاح هرارکت هداروب هلغملوا ناب الصفم

 نیقفحا ءاملعلا ودق امر هلیساطعا نوبامه سر هرلغچوج لابا

 تداع ادا اضق بصنم هيجو هن راهلوقم یصتباقو رادفوجو كلثید

 كف رط یراشعا ۳ هدااح یراکدع | دیق یرانو رصع یالع بولوا

 هجهداب ز ندداتعه كنسدرب ندرلعجوح لوا ,د-سهموهوم تاجرد

 هلیساداورک زارب كنا هد ولوا لاعفنا"یدایردٌهلوا ندنیسفرت هلا تعرمس

 دیر یالع طوف ردااوشیاج یسارو هتشياروب رب ویلک هنن رپ یرلسومات



 اک ۲۲

 كي هد ت: سولج و شل وا 2۷ یعتیا رولسناطلس هل تف وكب ندلا س۶

 رادرمس نانو هدتسا هک قم ور تقولوا قو شلو راتعا هدا ز

 | فسوب رکمیدږا شاردنوک هللا نویامه طخ هباشاب فسوب هچوق مرکا
 | هبط ءان شمروابب ینو خد اشاپ فسوب شعاراو ی دق ظیغ هیاشاب
 | بویقباراک هن راد هنیک ب لف هد هسا شلیاراذنعا قوج كياشاب فسوب
 .یس د نامه نونامه یودرا هلکعا قافنو نع هد نندو هلوبناتسا

 لر هاك یلک روتف هرک "اسع بولق هدقدوا بص مرکا رادرتس اشاب

 | یجهخرجو مرکارادرسسو یرصگیو شلدباتکرح هب ورابا ېک رڪ نيم
 ۱ هند هدلاخ یرل-فداوا طاع هل کد دکن یرودرارکسعرسو

 ۱ كب ندلا س لصاط اوشلک هروهظیت وز و هزول روهه هفداصلاید)
 | كوب رب هل وا هرخ الا و هنلددب كمرکارادرس هدنفو كتتو كنترب هلل وا
 ےلس ناطاس اش ندنا هلته یودا شوا باس هنعوۆو تع زر ۵

 1 يدلوازا اللوق هدرلشدا ژان هل وا یناو نیا داقعا ےن روس ره كنا
 ۱ یک قاروخاریم لوس و ینلا ده رلیج ورق ةیاعر داص و ص قلعا يقام م»

 | ناب هدنحرات هداز یاش هسپا هيلا یعومرم یدرلبا مادنکسا هدراتهدخ

 هدنروط اشاپ يلع یدیس اب رد نادوبف بوینک: ییهسوک هروک هنغیدنلوا

 قازاردناب زهرمصعیالکو هدنلوبقاب وکتسارو فوصوم هلبا رو هنو یظعن
 | شا لیم هفالخ نع“ دلو تمعن نارفک هقشب ندقداوا ف ول أم هلا

 توت وس رازوس ید ك لع كه رکص لالی ل E ناطاسو

 | ندبیسوب هتشیا یدیا شاح هشافلعتم نطصم ناطلس هللا هلرسووب

 ۱ هثموداک یس هنانحاس اد مهارا عقاو . دن وتس كب یشات

 ۱ كالرست-اسداو قلزسافو هدد صاوخ و ماوع نکلیدیشلروب ناس>ا

 ۱ هرکو هرزوا قلوا ارج هسساح ان راوطاو لث مو ید-یشلو ترهش هلبا

 ۱ ندنفرصت ؟دهع هنانحاس رکذلا فااسو یدادا ین حورشم هجورپ

 | هکب ردافلا دع هداز ادشک میهارا نالوا یعورشم بحاص هلبا كف
 1 یدلرب و

 ید هش راثراو كناغا فس و یساد نک هدلاو قبسا رار هسلکنو
 یدلرد-تا در یغانوق بابا هدنفرصت یس ر ا یاس
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 هل رب توقیخ GEE یسافا وشو یدلدبا بضن یشاب یجاتسو ۱

 وللاصص لوک هسشسراهج یسادرفو یدلروت ک ىدنفا ےل اص قلس ۱

 هد هرسض یرهدسنلوا جارحا ندکلمحاصم یرلضصعف ندرلاغا بحاصع

 یدلرامیج ید كب یطصم نرم |
 یک اوج هل اناشاب ر یطصم قب سا ماقمعاق ینوک هبنشراهج روک ذء ھی

 یسادخنک نویامه باکرو هبهلف هلنااغلاو عفر یتاعطاقمو تاداراو

 اشاب دج ا بتارو دنسهرب رج نفاس را رارب هلا یر یدنفا یطصع نالوا |

 الحاو ۳ هنس هز رج سودر كب ندلا نمک لوا زوخآربما قسا هداز

 ۱ رایدنلوا |
 یس ریڈ كنب رات رطح ناخ ماس ناطلس اشاب یطصم هیلا راشم

 بوبا ا هنن دم هک تولوا وز كش رار طح ناطاس م هاش ةنفوج رج

 هلرازو سازش مر ؟لتفح یار اکو هه تیام ناک هی . راصتا

 طالبشحا هلساععا ہد ساو راکفا E یییداوا هرزوا تماقا |دعاعتم

 قدح بوالو هدراتکرحو روط یناش هصالخاو قدس كردیا

 یک ادییس یردارب یدنفا یرخ ءرزوا ینیدنلوا نا هدسیاس دلج ۱

 مز مه 1 یشپابروزرب یپک یجناسبقو قر لاق ھن زونم لزسرامرپ
 بیس هب دهد رک هدامرپ یبصن مالسالا جش كالنوکرب قردلوا ترمشع
 راهطا هل وا هد رنک الف ی ناطاس هش ند ول یدیسلوا

 .E نارفک لوب کا هرو ؟ کا هسا وب بولوا یو ص یکیدلیا تالوئع

 یدروک" ارح هلا ق الا هور یجدوا هدهرصول ندنعددلوا كعد

 تقابل هب ص قحدعیح هنماقه ق قاادنک ی دفا نطصم هيلا یوم |

 قلعت هب یناطاس مرح كنمرح درع هدلاح ینیدلوا ندناعصا تانک

 هو ور کپ دا ا تن هرس قلوا ییساتغو

 هلیس هطساو یرحو هدکلئوس ی کید هللب یک ن اغس بولواربخ ی ندرصع

 هسرولبارا ارطن هنسلوا 1 میل هیویامه مرح یبهرضم راکفاصءو

 هدناراخندیا نا رج هلا هطساوو هدنسهعقو یتداهش كميلس ناطاس

 ل هدکلرب هلس ودنک یخد كنعرح هتشدا یدیا رک لوا یلخد یخد

 ردوب ی كن وا



(i. ¥ 
abناسا كا 1 شش د ۲ ترا  Eیجب كن هرح الا  

 یدلدنا م اد ھا یکشوک یالآ كب فراع قو < رازاب

 ۲ یو ناو رو ربع« نوک لوا هش و یدلرب ویلاص كدب رفو
 یدلسک یرلشاب ہد نھ اک شاب نولامه با ید كهم ینا مان رس و

 هلکع هل لاسرا یرلترع> هاج وت را رهش یو یهارارازاب یهادرد

 تاک رو ناسا رز هیطعو انک رلتعاخ هقاخ ن وئامه نوردنا داتعهرب

 قدهلاق كي راح هثب تعاس هد: هطوا هغ رش هفرخ بواوا نویامه

 تاقتا هلبا لست دیاد, نویاحه د دج ر هم هباشاب رادلع ندهناهاشقرط
 یدلروب ناوارف

 هدلید یتروص نوبامه طخ نالوا رداص راد هننرادسص كناشاب رادع

 روئلوا دارا هور ۸(
 ۱ لم رادلب وس راے رات قوج كب رمضع یا راد هواه سواج
 لزوک كنىدنفا مدام هلأ یدنفا Me تزعو كدنفا یرو رس صوصطا

 | فراع یشاب یجوشروق ندنرااغا نوبامه نوودنا طةف ردراو یرلخم رات
 ( نایع هدنسولح هلدوجخ ناخ یلدع یداوا ) نالوا مات حجرات كناغا

 صلخت لد 35 اد یزردیناف هراس ج راو يياربص»

 یبججاوم مجر بولوا ناوبد ینوک ی لاص یجنزوط كنهرخ الا یداجن رهش

 قلنارف یدنفا هللاءاطع قباس مالسالا مش رکصندقدسناوا حارخا

 لوبناتسا هدیمیلس علخ هلبا یدنفا راتح قباس مورردصو هنسد بصق

 یدنفاهداز دايم نالوا ندن راهش | كل ررا ج نادیمونان وب یسضاق

 یدل وک ربع هراس هلبا ید هلحم ررب
 اتنا تبات تیاثجر هدتفح اغا لع یرا یراص یشاب جم اتسوب

 یرلتانخج كصاضما قوحر ندتنارفن یو ھ٣ غي دلوا لڪ هسط ءوس

 هنفدلاو ییلیح و فرش قلطباض هدنسودنک قارا هليل قلوب توت

 ۱ هدعاقر اغا رع نالوااغا کصاخ هلو هلا لزرع eee موب یدوا یم

 # ی اس ول ¥



 مور ھل روا كاوا ARS اار ان رب اس ناطاس |

 ورخ تنوامه یودران کیا هرزوا تازا هدئس هاچ مقاو هدب و رج ۱

 ءاب رخ هل تعافش تطاسو كلارك شعب هداه: ءح وب ر نالوا ۱ رجا هدا

 ا ی ت هالامور هلا نوبامه یودرا بولوا یساغا راسد ۱

 كوب هدالوصو لدل وا توعد هلوسات E س ولج كلاقط صم ناطلس

 نوعا ه_ظفاع ییلابقاوب یدلوب ذوقن هداع)اقوفو یدلوا روخآربما

 یدلسک یشاب ہد شاب ینا تربذت الاب هجورپ هلکعا قفح قاغا هلرالناق
 یدلاق هدنادیم یس شال نوک چواو
 شکر ندصاٌعْما لفاساو ن درلیحن اداوا قطصم یلد مود رم لوقم

 ا هفصیرب یدروئلواقالطا هفنص یکیا تفواوا یجنا داوا یدیا
 نایلرمع او ییسهفص كران وب هل را هطوا قراصو بس ندنرلیکسا

 نکل تسدیآ کا هناهاش تاذو نایلبا نیس یسیماجیسهطوا تنسو
 کا نوا رلنوب رد رلیحتاتسوب ناداوا یا فئنص رد رانایلفاص یه راو

 || هدنعوقو نوامه فب رشت هقرط رب بوماکب تب ول یستلا کیدا یک

 رکدو ررر وتوک بولا زی رقاط قوا ندرادقوح شا ی > وا ندتلاو

 هدااح یتیداروی هدارا ینا كتو بودیک هنیدزن كن یک یچ وا

 یهراستاوداونوشروو تورا هلا را هر اه نالک مزال یس و ربارب

 هلا لیدبت یرلعسا كنان فنص و یر هر ؟ص شعا راریشاط بوناک و

 نط صم لھ مود ر هتسارد شا د یرایجات بس ول نولامه سام ۱

 نولس نالماس ہدلاح ینیدلوا یس رب ندنرایحاتسو ناداوا ییانواو

 ہدنس رے یادع! كرا اج کبد هلغلوا یرب ندرلندیا ترسابم هنمادعا

 یدلو یتسارس یارج دوا

 ہدلو ون د کب ےھارا دب رف ند راسیحتیبام هلا كب قراع ا

 هدنیسیکیا نکیا لوا قاط سا «دنسدح یاب ر ىجا تسوب هلا ماهنا

 یمن قاطاتساو سد هلن رالوا را _بلج i ندارعشو از ی 13
 تسد رد یرلفاطتسا زونه ندنکدداک نارک تاغهراودنک
 نالک هقاطتتسا كناشاب رادلع تویم هناسیط هاذاو كب فراعن .کیا

êراک هعاج قثرا نودا ها قجهله هل وس هک اشا راو )  
 هاکعنا هدافا بوراو هجبک یتیداوا ید فی رحو دلکءد ( یدتا

 هد نک ورب راک ي س هجا كنا راو ( هه الطصا ودنک جد رادلع



 7 FY جم وا شوم . هتراظن كنا ا نودامه مر مرحو

 ۱ بلط ندنآ یار >ا یه مرح سالجالا لح كميلس ناطاس |

 | یدلوا شلوب ینسسازمس یارج ندغیدلوا تباشجرب وپ كب یا |

 ۱ ۱ ك هدامعتلا بات کاش شهوت ردتعم هنهطداح یسود نکو شخلوا

 أ چا E ES وب مدعاسف هد اهو * هنولامھ مرح كل اد ال> هژیدس

ES.هدنولامه نوردناو یارو نداش رقاو دن رکو عا ناج رھ  

 ندسیشاوط شاروک هرهبن رمو ماقم لوی هل وب هلیلوب كر هلبدیا هسی رت
 زلروک تجاح هلیصفت هداز ندنو هدنشح یرللاح هجرت هل رللوا

 نک زوهو دعا شماعد لدو ا ) تا ( لصالاق حاتقلا لرع

 یچبرک نالوا ی فا ام ) رک رک ار فک ۰ نساهب یا ۱

 سد یا نکا ییا هلاڪ وط اشا تزرع یباح یسا ردص ر دندن را هلوک

 نوردناربارب هلنالافطا ضب رکید بولا هدلاح ییبدلوا هدنشاب قلا

 بد یا ۰ دار هش لاف طصم نا طاس یدشهردتا عارح دن ولام۵

 لامکتسا كابا ندنا ناجا ییعلخ لیلس ناطاسو شعلو ه دنتمدخ
 ۱ قرهلوارادعوح سار هدنسولج ندنکودب شوا ناب وپ وج هدن ما

 ۱ كیاس ناطا هرکو بو یدروک هنب دوقن هصق طاش روما دفعو لح

 ةي یذاو نسا رج هداند یداوا ندا ترشایم اد تا لا هنمادعا |

 فوشکم نینعطا بدها نیعلا رفصا نوللارعسا یدلاق هارج موب ین ازاخم

 یروجیدبا ناشن تمأش صح ر ناسالا كيکر ناسلا عن مس نياي |
 هس دا وا راثشفاو ناش بحوم ر دقت دندنص یراوح یفقادص كن دتسوا

 ۱ ۱ رد_ٌلوا راعو ل ذو نیش تلاح ردقوا هنج یاخا ید یناها كبو

 ناطاس لص الاف اغا بوباوشا ردیلغوا كناغا بوبا ید دم روخآ بم

 ندنوامه نوردنا نکا ندنرارادقرح هدنکل هدارهش كئلاث یافطصم
 قط صم هبلا r مم هشاتس ضهر هدلاح یتیبدلوا شوا جارحا

 | غار >د ییغوا هلتماعز نالوا ی مرام ات هدک دتنا مادعا یسودنک ناخ

 | یپغوا ورا راشم هاش دار يق وا هر نال 9 شاروب ۱

 02 ناطاس #۷
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 || شاپ رادلع دیدج ردص ید الغاب نیک هننقاطنوردنا اهدنار قرهلوا |
 | هنتداهش هدب ولک ندیلدامور هلت قمرافیج هن یعلس ناطابس هسا

 | رک هتانخو و رادغادو فسأأم هداملا قوف یالوط ندنغردلوا بیس

 | یدنارارقیب هل راکفایرلازجیارجا نامه كران ذا تنو اعم رک و ترشابم

 یعاغا هداعساا راد هدنیمع یسارجا كسلاع مسر قلم لس هيلع ءانب

 هنبر و یدناوا لقت هپ هنااب هلتفرعم یشاب یچناتس ویو لزع اغا ناجرع
 یرابرهش یال ال هر ناو یعافا هدامسلا راد انا مساق راد هن نخ

 یدنلف نییعاو بصا راد هخب نخ اقا ربع
 هن یدنفا هللا ضف نالوا ف ورعم وند ظفاح لبلب جرم ندش اک رسو

 یدلا هنو امه نوردنا هلاک رس ||
 هج وب به نوردنا ینوک یستربا هعجج یسادرف رکو نوک لوا رکو
 ی ادنهگ ییرفس 1 هل وش ی داو عوفو ید تاهیجوت ضب رگید
 لوا روخ ارمم انا دج ا دوانرا رادقوحو رادحس كب دج رک ذلا فاس

 یسادهک یلرفس انا یفراع ناوجویسادنخک هن رخ انا د دیس هداز اقسو |

 | یدلوا یاب یەو هفاغا ناهع شواچ شاب و رادقوج شاباغارع دیسو |
 | نينو بصن یسادختک ناطلس هدلاو انا نیس> یراب رهشرادقوجو |
 ی یدلروی ۱

 | یقرهسللوا ترشابم هننازاح یارجا كرابناج ینوک یسنریا هعچ هشو |
 | هتروا یعوطمرمس هلبا مادسعا هد هناضتلاب نایب دب ناجرهرک ذلافنآ ۱
 | رادفوج شاب رک دلا فلاسو یدلنوق هتربع *هلببط هدسنهاکش ویق |

 لوا روخارعم هللا ر ذل یلیکو هن خو هدنجراخ نوبامه باب حاتفلا دبع
 | فلاس یسچ ادعو ناداواو ہدنهاکشب یکشوک یالآ دج روک
 | یدلدا مانا تربع ملا مادع) ہدنجراخ یکشوک یاب ینط صم لد رکذلا

 كياما لالب نالوا روک ذم هلاربخو روهشء هدساخ ملس رود اما ناجم

 نانو یساغا هدایعبلا راد یدیشلوا یساغا هداعساا راد دن ریهدشنافو

 ۱ مظعا ردص وربندهوا تواوا رعآ كوي كا هدنودامه نوردنا هسلا تاذ |

 ۱ شلک هلوارابتعا هج رد مه هلرلنا هکلب و هو رکص ندالسالا ج ها |
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 ا 3 لاح * هچجر 0 هداز یدجو هدءدار لل یرالاح هجرت

 ۱ ۱ اشا , تالمو اا : فسوب هح وق و دسداس دا> نلاح* هجر -كنيدنفا کمو

 ۱ یرفلاح * هر ۲ كرا دا رشاعو فراو لم ۹ هلا انڈا ,لیعسا طظداحو

 1 یافت هدعلآس دل

 ۱ ۱ ولغ یرازوژ یرص+ هدو امه یودرا هر د ندا كهلس ناظا ےس

 ست راک دا لپ ,ra اوه ناش ان هاو ا ىلح هلا نابفطو

 هورکو سالا هل رابروز هدیرود AE ناط)س نيت كفا هللا ءاطع

 یدنفای هولخ رع هت رب هللا لزع قلادارب ن د: دلوا aR هاتم

 أ نوکرب هلبح اصت كزابروز هداه ادل وأ تصا قرالوا هات ةد

 || رارق هنلرع ه هد تاماق اق اشاب رابط دەب یدلدیا هداعا هنس هرکس

 | یدلغارب هدزوا لاح بوی هلبلوق هیارجا عقومژونه هد هسا یدلر و
 | راد هلسه هرزوا قلوا بو--= هریذعد عاونا یینداوا قصسعو
 | تربسع ه-؛ااثما هلا درط ند-لود رادو لرع هدد ورو هب داعسرد

 یدلتسوک ۱

 ینوک یجندرد ۳ هرح "الا یداچ الا هحور ید اما ر یطصم یبلح

 یدلاق شوفوعو سوی هدنسودرا اشا رادع بولر دلا ندب اع باب

 *دعفو یت داه-ش ید كن رل رمح ناخ ملت ناطاس نوک لوا ن گل

 یدلک هروهط یس هوم

 ۱ دارد وتو تآارجا ضب رکیدو تازاح نائاوا ارجا هدنراقحر اب هتم
 ۱ لم ناطلےس یوک ةه یش کلن هر الا یداچ الا هجو رب

 ۱ یدل روآوک هنس هیرب ی هدسنماح یل هلال كنپردب هلبا یالآ یس هزانج
 تاطاس 2 ۵4 هم وب یدلوا ق ام السم ید هنعماح هبفوصانا

 | شمال ابچ بوشیلاچ هلام تدامسب كنتلمو تاود قر هلو ہدقالخو
 تولخ ےک هژایج تدهر هلا علخ تباه كتاعس حا رم تاذر نالوا

 یاوا دیهش ارودغ هدنرللا رادالج یتتشک ماطر هرکصندقدلوا اوزناو
 يدبلغا توت اھا فقوص هل و یدلب ارت هت رک كسکره

 3 جد ندلا قلخ هلکلروک ی هراب یعاعش لدو ناطا هدّملمالس ||
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 ح سس سس سس سس س سس س را

 وا درس ساب نسح لك“ ور هاو وا !تافو هدنرو ۴ لا هد هسا دلوا 1

 مادعا هل نهج ینب دم هلوا قفوم هست روم ام یافا دوا بولوامرکا
 ت او بص مرک | راد رسان اشا ر فس وب هح وڌ ق ر هال وا

 نالوا م الت ل میش هن رب هلبا لزص هد از ید يج هر 2 ندق دلر ويب
 یدذا یم تولوا توف ہدف رط نوک چ وا نوا ئدنفا قیفوت ىع

 بولک هلو اتسا ا شاب فس وب NEE یدلرونک تنش م ۳

 یظعا ردصاش اب دم الم هنب رب هلبا لزع ءدنس هئس قلا ی كب
 اات یدنفا فرام د# هداز یرد هلا لرع د یدنفا یکم اقاعتەو

 برق ھل قحو کا اشا کالم یدلر و نیو بص مالسالا ج

 یدنلوا بصل اغا د ترع هن ر هلبا لزرع هدب یدنلوب هدنر ادص
 لرل نسنارف هرکص ندق دالوب هدنرادص بی رق هب هس ترد یخدوا
 هل راما وا لزع هدکلرب هللا یدتفا هدازیرد هخ رزوا یر ا السا یرمصم
 هب یدنفارشاع ید هیم السا نفسم ب بولوا یار دص اشاب فس وبایض

 یصولخ رع یدنلف هیجوت ه یدنفا یو رکص یار نوا هئسر و

 نکنید او هدناوب تعاعتساو نوع لاکو تن او تل ادع مات یدئفا

 تا رام ( ن ددد ]وا اس تلا دع هب سه لوا 5 ه امز

 هن زب هلا لرع هرکص یآرب نوا هنس یکیاافیدصت ینیدافم ( افدص
 ۳ اض هرکص تدمر یدناوا بص یدنفا دعسا دجا هداز اص

 یس هنس یم رکی هیلع هان یدنروکہ دنلاح افءثسا بوی": یلاح شور
 ابفر عفد دوا یدنلف نییعن اشاب لیععما ظفاح هن ر هلا لرع هدنلئاوا

 بس هش روهظو لئام هف الخ تع" هلا راتخا یتناها كلسم هدننمک
 یدلوالصفن» هدکلر هلا یدنفادعسا هدنس هه كنس ههقو هن ردا یخی دلوا
 یدنوا یوم تشم ماقعو اش اب یلح مه ارا ہت ر ادص ماقعهو

 بولوا مر راد اب ی هلکع | روهظ یرفس هیسور افاعم یدلک

 ثكت اشا , لمس ید ید: ذا هللا ءاطع ید: که لاح یا مور

 هللا اشاب یسوء ماگ اف نوعا قاطتفا نس هرمضم "هرم داف "هرس

 رموع ی.یلس نا هدنرلن ارقا وا نامز كرلناو یدشا داكا

 ید ی از لب لوس

 كرلددنوا قیفوو فدرش هلا اشا نسح لھ“ ورو اشا نسح یزاغ



 ک ۱

 كن ردب یدنفا قداص یلبفوا كناغا فسو یس ادنعک هدلاو ندلاجر
 و هس اشساتدم نالوا داتعم كرهدیا هرفط هجهداز هدئس هیاس یدوفت

 || صوص ا یلعو یثاقر كن ربنر مه بواک ھی هبل ایل هلص وم لوا
 یدنفاهلا؛اطع هرکو ب ندنفیدلوا شا باج یتتوادع كرل هدازایضا رکید
 یدنفا قداص رکا هک واح یدشا لیزر هنعک *هلصوم نس هجرد كنا

 | ندەج ردوا: صغ هدلاح ید دوا ردنقم هد ردت هد هيل ياس *هلص وم
 نوت نوت هسا روند یدلک مزال قلا ورک هلاهج یعدداوا شا سور

 یی ید ەم راس كن هلم اوب طة یدرولک مزال ار كبس هر

 مام قوب یدرولاقراتاذژآ كب هدسب ردن قیرطهسبا هدلاحوب بواک مزال
 نددا تمم یدنفا قداص طةف نویلوا قمرا رادتقا هسي ردت لءفلاب
 نوع یدنک و رلبا كي هد دیش و ف امو یدشا هرفط هدانز

 ك ه وص#د لاوما تر وص و هاا روش د یداک مزال یس هد ا

 ورک یب رادفهرب ہد واب راط هالا هص> هد از رو اس ہد نیس

 ىب داوا شا مدت كاب دسافا قداصو تیفیک رب ىب ک قلا

 زاغوا دع ندناع ال صا قر هلوا تراس ندکعا دونش> نیس ردم
 ضب دنا یزولهباب ترا دص نالوا بلک قرط با رم یا هن » هکی دل اق
 ربشلآ نانلوب یرکسسهیضاق یلبا مور لعءفلابو نالوا روک ذم هدالاب یلاو>ا

 ین! رط كرا لج هداز یشک جاقرب نکیا دوج و زوسنه نادان رب یبک ماما
 هدنګا قارسل ب یر هبئر لء زت وید راد تا هرفط هج هدا ز هد سل ردت

 یدا ندشلبق قءارا لو یرغوطر

 ٭ راھ الس الا مش هلیا را طع ردص ی هدنن امز یاس ناطاس #۴

 مالالا میش اشاپ فسوب هجوق مرکا رادرس هدیناخ یاس س واج
 هزاسج هلا لرع ید یسکیا ن دم قوح یس هرا یدنا یدنفا لم اک

 هدازدعساو م رگ برادرش اشاب نسح اردک" نالوا فورع ود اشاب نس>ح

 فعض یدنفا فیش نکل یدلوا مالسالا میشابناث یدنفا فیرشدم
 یدیج هن رب هبا لرع هدنروره یآ یکیا هلیتسحیبا زم فارحتا و یربب

 یتوغ زوب هزون ندبا روهظ هدناوا لوا یک یغب داوا مالسالا جش هداز

 مر کا رادرمساشاب نسح یزاغ ها لزرع جد اشا نس> ه-+ر زوا
 ریش ستم

 4 هد هد داوا ¥



 < ور ¥
 arn a oa eee ےس اڪ ر ت ےس ےس ےک کے تے ےس ت ی ی س ےس

 مولع سشلو قوةح قاقحاو لکأم هثهورک همدخ ر اسو رأ دقوح جد ۱

 تال نوجا یتسعد ز كي الها ان خاطر هع لر ط نالوا عوض وم نوګا

 : داوا لد دمو ۳ هنعوق و رها یو مطع جلو

 FINE ردقوا یسلصا عضو كن هيلع ی ی د رط لصاطا

 هد ین کیسه ل وصا كنالع السا ی ؟*رو هایم ا کولا یدلاق

 یعتباقو رادفوح شهامزا بول وه نرو وا یغیدلوارب اف

 زوُهو راتو د نیکر ج یک كل دااصو بص ام هرج وت ها . رلهلوعم

 تلود لیس اطعا سد ردن سور هب یر, شام الا ۵۶ هژاب بول وڌوا ۱

 ےک م ر س پت سس

 سور قاق »ا رعل هلهجو ول و اسد نیا اب املا هود ندن ال

 یقئاوت ۶ سر لبه نکلا یل دلوا سای چ ۵تس اتوم یظفا هد و 1

 یم وق وا وزان هسا سس زوده ی هی ندرال-ةج وج نال وا ا

 هاڪو یضقا هدنن امرف تواوم یییداوا لت اراک رواک یلاهص ندع " رکوا

 هاوو a رلتد عو مد ب؛رع یک كادا فص وت ود ني ملا

 دابع قوهحقاه>او هنسوا لو رب لاه حو تلاطر ور كن هيلع قد رط

 نیغلوا ثعابو یداب .A سل وب عوفو رلهلاث :ذ لدلک هرطاش و لابخ ه دنا رها

 دم وب هعفد طة یداروک ندروما ت تابجاو یجالصا كن هيلع قدر ط

Eهج افا 2.ردتاب ندع دءهژوا 36 نرو عقر ا .صاشو  

 یدل د و ۳ و

 ند ةد ددو ط هزار قو كب ن ‘> یدتا بش هداژز یدیج هشا وب ادتاو

 ندنوب یدنفا یصواخ رع یدلوا لووعم تاهنو لوخ دم هلال وخد
 یدش | شقیج رب 4. ر یس ها ل تالص نک رواک مال ىلا سرد

 ا تانه توا وآ ناج ن سد اس و دز سس یناوصا قارط نوم

 دےکز زاو ند هعادلوا جد 4 ملس نا طاس یدشود نا یاب زر

 1 داتا هنو كي هناح هس ده هرز وا كمردشت س دهم هراودزاو

 یدلنا هژاوح هردق ےکح ییحالصا تكاص مدا رھا

 كرا روز یدنفا هللا ءاطع مالتسالا چ هدنرود قطصم ناطاس هدو

 زوعطنوا هلبامایق ھن رب« عطد كس رط اب وک هدک دا بلغو فاش هدئسهیاس 1

 یی هیداع موسرو لەم هلبا صارغا ن ی یدادا نیر e هراس ور كسر دم

 نک یدبا لکد حالصا ةَعمعح هسف وب بولوا لر ا ا



CES 

 ول او یک ۳ یو *! زر ادص ل وطانا هن رپ نک رال ودر ڪم

 ۱ ,et مدر كار و کار عصا یا مور هن رب ندر ا وردم

 ۱ ۳ تودیح هل ولو + سرد ز 9 ندد رط تسوا هنسرهب هلاروص ول

 تکرحوب هلرع وو و هل ساس هعکب رط لر هک س رده ژ گر ناف ر ۳ لا

  هئس ره هاکعا تارس ردو هنس د هیتر جراج ءا دات یعاشا ندور اول

 ران انچ ندف رط تس وا قجثا بواوب موی ید یر رب هج رط
 ندنغفدلوا قوح اهدرلن ریک لس هر جراخ ءادتا ندقرط تا هلت

 قوحرب هدنوع هلص وم ندنغل دناوب رص هز کن یرامردم نام نگگ و

 ۱ رد شال واربع قاثش هر : هدار ول اک عا حازت و عار رار دم

 2 مدعنو رک هجنابضصذو هواة -او تیلها هد هيلع یا رط قا راو

 ۰ وا كول مو رمتعء ىل ەو لوصا( مدو الاف مدو الا ) و لورم

 قوج ر دعفد هلرس هط ساو رب مرفشرپ دواب هللا ب ایسنا ف سس 9

 هبز اتماو هب اشسا "هدعاقرب د ق ۰ الا هند را تحوا دراین

 هاا ھەب تداع وب روابند هرەط ږی الط صا نیر دم اکو هک داوا

 ند سر د٥ الثم بواوا یراج یخد هدرا هبنر ثراد ص و تسولوم هلن رەت

 ندن رال وزه« جرو قل وه دنمکح یلوزعهجرخ كر هل رب و یس هبا چرخ هن رپ
 لوصاق فر اشعاهدنس هرمصیرااوزرع# نیم رح لر هل: را ایکس

 هلت اوئع رو دصو یلاوءو سردم هلت روصود قردلوا نده رط “هب راج

 یدشد رلت اذ وا هبنر قوچر
 هرلس ردم ندنغداوا ت فا هوکح تم بزنم ذا یسەرادا كبت | رهن نابصا

 قد وا دید و طق رر هل رم ار قا هب را هر ودصو یل او مو تبش ٥

 ندنرلق دا وا رو. 4 هر ادا هلا ا یر او وا رلئاو یدلک مزال

 یسینابوج رانا رادع و كنتالصاح راضق نالوا قاهپ راو تشعم
 هلا یل رطوذ یاومو رو دص یدرواوا دا هبصات» باج

 ما یجدرلناو ندنراکد ردتسا هیح وا ص3 رز ید هدر دعا ناع)لعتم ۱

 | ىیزاضو نالوا یرایص» ی : حس یرلب رفا ۲۱ هح یراو داوا اضف

 یلوصا ترا هدراصق مو هلا يلع ندنرلف داوا روبح هبهرادا هللا بمانررب ۱

 ۱ یفاطرب رکندو و رودص یعاطر  كرااصو لما روتسد

 هک ضد



 ۱ iF هزوک هش رادعم كل اصص#ر بودم نالیا ی و

 ۱ ردشاک هناوا قالا هر نهر

RN۱ یکلس زدم كن هسردءرب بولوا لورم« ییطرمش هی هفت ەدخ یرهرکص  

 | هتفر هتفر قرهلوا كع د یموراشعار هدنس هج زد ك_هنص ینب دون ۱

 | هدنیم هز هکلب و نیک هن را هسردم رتسردهو یدلافوح تارا-تعاوب

 | یسهص رع بون اب دوخ اب و شلوا بارخو یدلوا نا لاوس قق دلوا

 | قوب یعسجراو یعسا ندنغهداوا روئلوا هیجوت ید را هس ردم شلاق |
 ۱ كن الها اب هور م هج رکاو یداک هروهطخ یيلسردم راهسردم اطر

 | ید لوصا ناسا ناناوا ساعان هلستفو نو یسساع هلوا لخ اد
 | هسف و بواوا صوصخ هر هبلط نیش هسردم یطرمش ناه ٣ا هد هسا قاب

 ۱ تاب وسه ضد و ناک داز لیصا هرز وا ینیدنلوا 4 صو ر هدنسم اخ داج

 | كر هداز یاوهو رو دصو یدیا قحا یسومفقلا سور نا الب نوح ا

 ۱ یقرهعیحهروراقو هلا هدي تار هط هرص هرا تواوا سردم نکیا محک

 | هج را هدنراحاو یدزواک یرات ی : تپولوم ناکرولک یرلافص نامه

 ۱ ۈچ نکا ید روناود راندا لاک بسک هلا مولع لات ردق هتفولوا

 ۱ لعن تاک راستخاو بوقاب هلی ر ظفر ث ارم جت بصورت وا

 | ید یرلضصءب ند# ود لاجرو ارزو یدروااق لهاج بود*رر ۲ تجاح ۱

 | رلیدلوا ردنا لاخدا هب هيلع قیرط یب رلنایماراب هشیا بک او شیرالغوا ۱
 | لاع هد-صوصخ یت رتو یدل وط هلبا هل-هج هيلع قب رط هلسنهج وب
 یدل وار له احو
 | هرادا هلا بنات یریکا بواوا زاارا هیلعف تمدس> ید هدرلت ولوو

 ۱ تم واوءو یدریک رزرکح نو اق هیفرع تدم هسر وید الشاب هفالوا

 | یدناوا سقت هناجرد یک كلسر دم قرهلوا دیانک ندقملا هباب و هبئر ||

 | تلا هلزاسر دم هینالسو ثیدل اراد نعد س ردم نکس هتسرهرک هلیوش |

 | كاهنسرپ یرپ ندنولت واوم ج رخ هنب رمد هع سر دم چ وا رکید ندفرط
 | هنسره قر هنلواراتعا لوزم. ج رخ لاصالا دعبو هبجوت هرزوا قاوا ||

 | هنرداو ماشو رمصم هرزوا قلوا كلل هنسسرب تالذک هثب درد ندنراحا

 ۱ دوو هلهح و ون هنساکما ندن رال وزعم كرلن و و یرااضق هس ور و

 ۱ او قلی او لوب اتسا الذ کک هن ا رال وزر هم كرلتاو



 ۱ ال ااو اشنا ثیدطا راد هدر هج ھقشد هدنهاکڈښ , هارون

 ۱ هرلنا بووا رابعا ی 7 هب دادعا كن ر هسردم هناعلس ویشا را هسردم

 ۱ یدلند هیناعلس *هلصوم ید

 || كر هفیطو نالوا صص هر هس ردمو ءان ه هح ورشم لاوحا هدهب

 | هکردشعلوا راتعا هدار کیا نوا یس هبتر تلسردمارظن هنرادم

 | *هلصودو لخاد تکرحو لخاد ءادتاو جراخ تکرحو حراخ ء ادتنا

 ۱ هئا الس هلم ومو یلشما تکرحو شفا ءادتاو نا نگگو نک

 رد را هسردم ثتدطا رادو هزایلس و ویزا علس سهاوخو

 ۱ ۱ هک رولد نی سردم راک هرلتائا وب هدنف رط ت-سوا هلا هينا *هل صوم

 ارز ردف ص یکیا ید رلیک ہدف رط تلا را روئلوب*"یهتم هتیولوم
 مال سالا حش رلسردم یرلنوک هنگ دنفه ره) یا «دنرلنوک تمزالم

 | هد هجرد وراقود ندا هلا ناغ نڪ هدن رک دیک دکسروک هلا یدسنفا

 | یعاشا ندنا هلا نعص "هلصوم اما ررروتوا هد هطوا ر صوص رانانلوب

 ۱ كم لس الا حش بيلال هکنیهو رز راکب ر هد هئص ران ال ود هدژ هدار

 | رواوا هر هنس هلج یسر دم ثب دخ اراد دن راکد رک هاا

 | فاس نالوا عفاو هدنه اکشدپ یم اج هينا یاس دارم ندٹب دخ اراد
 | كتتسردم هلا یسرد م كلوب هک ردي س ردف تب دلب اراد کلا
 ۱ هکر د هس رده ترد رو ۵ هدالاب نم دد فہ [علس ردیمدقا نعد ی سکا

 ۱ یښشرده ترد كرانود ردرل هسر دم ۰ راک نالوا دوحوم هدرلرح هک ود الاح

 | جد هيا ياس سءاوخ ردیس هل>رع یجربنوا كسب ردت قرط بواوا
 | هج هقشب هدنس هرا هناعس هلص وم هلا هبل اعلس عبرا سرادم روک ذم
 شد هد هد ارو ردو دف و نیس هک رد هس ردم شا نانلوا راتعا هحردرب

 ۱ رد رلنعا رکن را-.تء الا یر هر ت ید زالوا هداز تونل ول س ردم

 سعاوخ هلن رفد سر ده یکسا هل و الی بت هر هه اخ یر سهاوخو

 | ىرەت هنناولس ةساخههدارو هدر رفد کی نکیشاک هلل زا وید هين ايلس

 | دازت بواوا نکس الاب هج ورب ید یرلس ردم نان# نعص ردشاوا تداع
 بواوازاکنمو هدمتم ماش و ردم نوا داد رکا م٠ عا ا صفا و



 رد 5 قرا 3 رل با سرد ندا ماعا سفن بص هنا رمار هلن وب ۱

 ص اوخ راظنا هغلوا یزارفا سو زانم كنالع نوت یرلسردم نک

 هد دارو ۵, حوت هدیم السا شم تب هب ی دنا اح يلف کرد لیلد

 ید لزوم هژا وح هن را سرد ن و یوتف روما لرد فا هلو ,دزا>

 هنناوئع ) نیما ءالعلا ود ( نالوا ررع هدنرلسور رلتسردم اموعو

 ادا رلدوذو یدرول: ر و هرلداذ ندا لاکو قوه تاجا لاثم الانیب هلا ۱

 ید ۱ رل ردا دنعاعت راس حا هرس a2 طو ده سردعو ید اضعب و

 بطر هبحورب 1 هدشناد قو مش عماج هايس ناب نه دلوا زا ۱ |

 سو
 کس .ص وصلا لع رداکد جا هن اس یل داوا لوب ردع یرلتثنحو

 یجدوش هر . راداشو ردو ؟هجردو راد دا ن لا حیدر هداز ك هدماوعو

 سارد هدرا نوا کت رد كر هردم یرلق دلوا سر دم بواوا نااش

 تدزال هل بلود الاب هتجورب یعّور تلسردمو یدراردبا نوئفو مولع
 یاس فرم هلا مولع لاکا رز اس هجن رکص ندقدلا ییدغاک

 هدوء تولوا لات هتک ل سر دم ه- سردهر ناثلود هد هحرد یغاشا

 یکی راک دا تکرحو لقت هب هسردم ند هسردم نکیا ند هسبلط

 یدراردبا یفرت هلهجو وب ځد هدکلسردم
 هیرداو لوبا ساو تالرک بعضا نالوا اقم ةا طفلا یضاق هدرا و

 هیجوت هراتاذ نالوا زاح یسیردن*هبنر ینلیسضاق هسوس> دالب یک
 هد ده تل تو وا لزع هت>و ی ی اوو هاضقو یدر واب روس

 شب نوا نوا د را رکسعضاق یک یراق داوا راداب هدنراتزوما
 زرواوا دعا هللا 2 یف وتس م هد زا ص قناو رروط هدنرابضتم

 بابط هدابز ه> رل ودا هه یودرا هدي سصع لوا نو نایلس ا

 ید E نهم روا هاحو ٽو باچا ولرو ک جاتحا هجرت

 هک یداد ا افبااراد هدر هدنراوج و ی دلار 1 قص اطا بولت یری

 ی امدقم 3 هرج نوتفو ان هيس *هسردم ترد يارا روک ذم |ا

 فر رش جم دا ةۆ رداعه-شلاراد نالاب لوا لا مكس هعطد ابوروآ

 مس هاحو یدادبا اتعا هداز هک ورتو ی كن دیضار مولع نالوا

f %هک نما #۴ <  



 یسلشالکا هیت كعااوم نالوا هارد هدصوصح ول ید لباق

 3 د ٹر وک بساثم تلسب بک هن الص دت صعب هدارو نوعا

 4 ليد
 هرلعتاود ند :ةدداوا ی ۴۳۳ تر قوعح یقامحا یسهفیطو یگرب كتموکح

 نالوا روم ام هاش ا "هی هفیطو و و مامهاو تفد ,داعاقوفاکوب

 یجدرلنا طو رد کام اّرمحاو مار Y1 هدان ز اپ دن اڪڪا هيلع یا

 سرد بدترلا ىلع مزا هرز وا نیدلوا ناس هددلح یصشب

 ندنلیضفو عا یاوصا شکناط رها ودو شعل یراوُسوروط بوروک

 یدارلت اد

 ج راخ بوراو هل اذر ندالعادتا هک نالوا كلا هاع قدرط ارز

 طسوت كن اذ لوا هرکصت کد2 ا لیصح یمولع تامدقم ندد یی راسرد
 لخاد نالوا قلعتم هب هیلاع مولعو تبوراو هو نداد سر ده هلتلالدو

 ه را هسردم نیکو یدردباتق ایا بسک هد راسرد نڪ ںوروک شراسرد

 لایا هدر هس ردم نانلوب .ددیکح یسهبدادعا هل رلتا نوعا كلب هل وا لح اد

 یر هسردم نگر ولند نع هلصوم هرانوب هک یدرواک مزال ك عا هبت رم مولع
 هک رد هردم لتشروقورک راک ی هدنفرط یا كن رش عءاج اف

 رلناذ ند الضفو املك هلط نالوا هرج بحاص هد رلنوب روند نا نڪڪ

 دعم هلن .رلیکسا ا رانو و رد راو ین هلوبق٥ تافیلأت ك:تس هجن یولوا

 هدن رب هورا 4۶ ۵_- بر دم ول بواوا ی >> رک اذه هدرا هسردم رک رولخد

 ید هب هبلط یک هدرا هه سرد م هک 3 نانو هدتماقم یر هدادعاو

 یدزردنا مولع سبردن
 هب هسردم ند سر دم نالوا ی” هر دادعا رکیدکی هلون مولع ةلط هتشا

 ۱ هر راقد لوا مزالم هل بل ون كرد نود و مولع لاکا هلا ٹکر حو لف

 یدزآ رولوا یا ہد چا بوناوا دو درس هد رح تلود یرل یا

 ۱ مولع هیلطوب ید ی راعمو لع تارا یک بیبطو س دهم هکنوحو

 ۱ هب سل تیعج بواوا یزک سه كن هبموع "دسر رل هس دم اک بشن هدنحا

 ۱ به مسو یراعم د واسو محو | ؟<اح نالوا مدقاو مزا نوعا

 یدراغبچندر



 سس

 10 دنوا ( هدک دعا لّوسوید ( رد تعا ههک الوا ش درک ندنعاطا ۱

 ردود روما ا .A .> و و غنطاس ی :bb رکا: نککدد د تاودردار

 سالا یلواو هسدا تطاس قرط زن رکاب ر درغیه 2 مع هم ندننکنا دوو

e ۱دنا رص ومس لات للاذاعم زد اتم ه سا وا یل سش رها  

 ددتمتم ,دنکلءر هر وک هب نا قش زالوا جج دک یاکنوزام كرانال وب
 قحا زروال ضصوص# ت نادرا یهاشدان یر داکد نک؛قلوا هاشداب

 رد هرزوا لاومو ید ثا قش زرلبا هلماعم ه-ث رایلاع قرط راز
 ماما زعل داوا تعب ؟هدادنتسد هلیسح نم داوا مالتا لها هصاللخ
 مدار و غا فاسو ن کشک رس هع“ رو اما ردراکرد ۰ . عطا هلسما 1

 غد ]وا شرب و باوج ق رەب القا رزرو دیک رد ناک دهن

 ر دنانآب هدنک رات یدءفا صاع

 رولس ناطاس ته رایفان و یصاع ندا 3 عن یرطد فرط لصاما

 یدزرونلوب هدنتساعدا تفلاخ وشراق هپ الکو درع هلا تعاطاراهظا
 یطابترا هننطاس هک رغ كنه واو تالاا هرکص یکی ۱

 ید-]اق تمرحو تعاطا يکلوا وال ما ماعهو یدک ةنکح

Nكااغط صم  eرهع ۲ یکح هل هدنشبا هکلد هدنالابا نکلاب  

 وز قو اخو هدنرهطو ]ا هلا مابا یزاسات هل وب سات ماوع یدلوا

 تاهد هث رزوا كلوب یدلاق هدنرمحو فسا هللا ماجا ةعلاطم سانش

 هتنطاس تخ كولس ناطابس رارکن تاوذ ضب ندسالود لار
 ها هناسسلدنارودو مزاج ریبآكت الا یدندالعا یشمالجا

 زا تشونرسو نمک وشراق هیاضف مکح هری یدناف ثبت هنسارجا
 رکید هار فاو نمارو اف هلر ادا ندئلاح الوبناتسا نیلی
 ینداهش ۶ یداب كل راس > هبلا راشم راب راهش فا كن رله ر

 هل راناق هلرظن مک نو-سر وط هل و- ش راندا تناهااکا نکل ی دلوا

 ردراشلوب ینب رازمس یازج درب رر
 نوخ یاو ۵ مکید رب و هاب بوک هللا ودنک ) هدنتداهش نيج

 زد ورم ددو ه دراتوام بیج كبت ( ادعا یدزاب یم>ا

 هد هند دنا ییحالصا ید كن هيلع قي رط e: E e تاماطد

 | زر
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 اکی شب واوا هلدراش یی مح ک لواردء ۲ (همطق)ردوب رعش یکی دلی وسورکصلا

 طن میز رب ر : ورم (مالآراجخهاک ر کح هناع هاک #٭ ردود لاح

 باس ایدلو شمروپ رب رحم یتسهزابع ( یدلواعخ , مالک ) هن رز
 نوایآیدب ه:سزوعط نوا ردیس هن س الخ هکر دش 6( (

 یجابق ندیارو هط هدنزاغود نک د هرق .دعد یدشلوب هدننطاسر رم« نوک

 کال«لاوح او لص*تاود ماظن *هزاریشابقاعتم یدئاوا 7 هلس هعق و
 یدنلع یزد تقواوا ق هل وا لت تلمو

 کر > یدناراو رلیذاویصاع ییخر ید هدنرمهع كلا ا-هقاو
 ماقمویطابرا هرکع ید كن هن وااوتالانا بولوا فان ی رها هدانطاس

 هبشاط گن 1 هک راک ینامرفو یدردا مایق دع ٩ دنا ادا فا كاس نا طاس

 تک وشراق هلود یالکو درحم یمملوب هدنزوب تفلاحم هلیساطعا

 لو ىلع كچ وک نالوپ تره-ش هلبا قاابرو زو جاج ید رط عطفو
 هلذآ دم کاخ ( هنس ود دک كرد تاقا ۳۳ در هلا اشاب لیلخ

 هئفرط هلعلود نکیا فقاو هر هیعرش ماکحا ليت الع طالتخا لاقت

 4 ندتعاطا # ۰

 ۱ یی 2 لا دام كن دو قوجیراث !نساحلصاطا
 ۰ هرکابو تروص بو> ته رکمل هاو تمهلاع یدیاق ول تاه
 ۱ نمل ییاهلاراو یهرهب هدیعسوع نفو رازاب قیلعت لزوک ترمبس

 ی.دیارثبا تناعر هداب ز هبارعشو 1 ورلي و سر ٤ش اا بودا

 | كنالوا ترنم ۾ یابهص تن # ماجا صضراع هبیلوا زا 61 *

 زکیایغایو یصاع یتا اشاب اال یحیی اراک د یمارتاو ای û |متوالخ

 ۱ ردذوب همه یالک و) هتسودننک ی سل 7 ندنسابجا رعاو یدریباردق

 | شن دلوامالسا لها ).دکدید (یزالوا زکه سخا تفلاخصو ظیفراهظا
 ۱ میلس ناطاس مر ولالاحردزرک* ذهبحاو تاقا ' صا كهاشداب هد

 ۱ مولفه ینیدلوایرل هناهاش دادا رم ا ر ۵ طسا و الب رد ههبا ندلق
 ۱ باوجود( مرایا ےل جلف ی ابو: ىلا فو ول هعرقدرب ماع هقنا داوا



#۰ ¥ 
 + یلاح هجرت ك هيااراشهد, دعس در مش *%

 كنمالوالا ید اج ىس هنس شب شع زود كس یرلت م ناب لن ناطاس ۱

 چ وا نوا زویکبا بودیادلونن نکباهدرب تطاس ینو بن باس کب + ىج داب یرکب |

 كن روا سلاج قاقهتالاو ثرالابینوک یلاصیجرپ نوا كنیجر یسهنس |
 كي قلود هلکعا فدا ص هرفسس ماکنهی-وا>ویدلوا قا ورناعسآ

 گیت هو شب ندرفع یلاهاو کف یدلوب هدلاعر واهغدغد ۱

 هلعءام ید اش تی هنا دیم یک یک ر ک ینج هیلوالباق ك ەرو ؟شیاهعقدلوا |

 1 رکسعود یدشواالب روز دنشار یدشود دلها رکس مح ۳ هطاصلا لود |

 یس رغا شاب رار 5 ندنش داوا حردتم هدالاب قالب صفت كس هد ۱

 نکلابداروپ لیعربک هرات كج هبلءزان یی.درد كيج باحاو ملهینروو
 ممیلیا رادتبا تایپ كنب را هلرج فاصواو هلرلجرات [ضب |

 مس هنفا رطا یسهبرت كن رلت مع> یراباا هنعیصر یراصاا واوا

 عفاو هد دزو نير هلا قلم رالی دن ن وتلا بور دپاب هک بش .ندصااخ |

 یار ج هب رعو رد دان OE اددحم نش رش " عماج حاف

 نوجا یرگکسع ددح ماظنو ه دنلغوا كبو هد هناحش وط نوحا |

 هد رقو مک ضو> ةدهزاسرتو رل هلشف هدرادکساو هدنکاءفح دیو |

 هد رادکسا او هاځ ږد نه هدب وکصاخو و راد رع نوا رای ویا ۱

 هلل اف ی رم عاج یهدننورد یس هل شف هناخ هربجخ یدردپاب ررابنا سج

 رخ هشاراسو قطا ععاج یکەدنراوج یس هل شف هيا هدرادکسا

 ردراو یراهن-سحرانآقوحكي یيکرانوباهد ردن دنر هلراج رات آید هب عمو

 هرزوا هد دجلوصار دلیاد هنعط نکات یفارط كن هب ها نالا هد رضع

 تاودا یک یلاعاتوراب یراک اب وروآو یساشنا 9 یر بوط |

 شا هذاننا یکیدتباراتحه مع .ظع هه رګ و هر هو لاہکتس او هب هس رح ۱

 راک سد هدرادکسا ن 9 لصاح ام :سا نديك رفاو هردنه |

 تعنص هلی ااشنا هعابطلاراد نوحا یرامعءهو مواعرشنوا ی هزاج

 یتبسلورلبا كنهیضاب ر مولعهله یدرویب نوا یس هنسفرت كتعابط
 هس ده ۵ دک دا ی رطان هناخهربجخ یب یدنفا رماردک یدرابا مارملاردعلوا

 هدنفح یر كرل هردو یییعد را هجاوخ بور و هننراطد كنا جد ی هناخ

۷۰۰ 



 ۱ ازاین کلا قوام سیو ف كد ویچ نوا

 / حر لوا هد ههبفد قلا یرکی تعا ج وا س هس هروک هب لسد چ زىنك

 كنازوج یعااط كاقول وا ارظن هنطاسراد قفاهدک دعا لب وح هلج

  یدیناو رارید طسوا نارق لاس ماطاکوب ر دی-دهجرد یجلدردنوا
 ناخ نام نالوا هبا تئطلس نان شسوهورردبا ذاا أدب

 | یهدنس هقیفدزوروف عقاو هحصدعم ن دن رال الد تس ا نامز كن رلترمع> یزاغ
 هجر د رکسكناطرس هبات كب لا جز هک رول دتاود ملاطهلاس ما اط

e ۳را  

 | هلذلواملاط یسهجرد قچوب ج وای رک: لوق یلعو یکیایمرکب كنا بم
 ۱ ۳ هعااط یهدنرلندالو ناهز“ رلهاشداب 3 روند تا علا تط یجداکا

 | نارقوب روان د مایق علاط هعلاسط یهدننامز یراسواحو نولامه تدالو

 | ررغ ها زارق یهرکصندنا بواوا یکح ردف هتسشبقرفزویکیا كطسوا

 | دوم یتعاک>ا روکذم نارق یماکحا كل راس ٌهاداو هد علاط هلا

 ۱ ملاطو نارق لاس علاط هک هی وشر واک هروهط ىسەنوظەرات ۱ هک دلوا

 | یسهشرجماک>ا اه سولج ملاط هل دیگ سل كتل «مااطوتأود
 | هل -سهطساو تالاصتاو تااهتاوتارییست یرات | هان ك ردنا جارما
 ۱ نوا هدطسواو ز و هدر او كيهدمطعا تاریست را رد ردیا ر وهط

 ۱ نی واع نارقالث هر دنرابعندنکر حو مسهحردر امو ھو هد هئسو هدرغصا و

 | هنس هج رد یکتا هرکص هنسنواا هنس یسآرب|هدلاح یا داوا هد: كن هلبنس
 | نوابوزو 9 كيكاذک تآ ؛هتنا رولوا راتعاوید شبا تکرح

 | نیب ولع نارفالثم ردکغبا تک ر ج ررر هل هبضرف تکر > «دهنسرباب و
 ا هاهتتا هع راتعاهدنسذب كناربم دنسیدقربا نکیاهدش شت كل هلبنس
 ۱ یریسا ءاهتش اب و یرمیس دق كيارق لاس ملاطد وا كنا رقءرح را ردبا ریست

 ۱ هلن امهاب و هیراعم هسواج دم هنعااط كن هنس لوا هدا هد هنس یف

 | زریدرولوا رهاظنارق مکح هنس لوا هساردنا لاصت | ور ظن € راب و
 ۱ هیط و راثح وب رادرب لار ظا هناراماوهلدا قوحر یک كواه دو

 ۱ قثرا قد هح ندددص ءاهتفا هر هداز یاش ۳۹ ندح راتو

 هديا تدوع هرم نام



 ۱ هدازوجلوا بالغ بیا هام ترامپ شبقرقزویکیا قرا
 | ناٌربمواد ازوج هرزوا ح ورشءلاونم هن و زواواعقاو ط.سوا نارق
 ۱ هیات هر هام دناشمهرکص هس شا قرف وب ؟یاو رار غص انارة هدن رج رپ ۱

 | حورشم اونم هد رةع توحو ناطرسو طسوانارف هدناطسلوا |
 | هلاثغ هنیدرکص هنس شقرقز کیا قرهلو ع وذو ررغصا نارف هرزوا

 ۱ ردف هتقووبو رواوبعوقو رک انار ا كنجر دسا ندهب زان

 | كن راجرپ سوق لج دشا هدعب . رواوا شمکهنس نا ا زوفط
 | هدنفرظ هنس شبقرق زویکیاهرزوا حورمشم لاونم هدنمهفلتخمتاجرد
 | هلن هالات هر هارت هم هو رکصندنعوفو رغصا نارق یکدانوا

 ۱ نارو هر ل صاف و هدیدجرو .A جو طسوانارق هدنسادتا

 | ناریمو طسوا نارف هدنسادتا نارمم ند هاوه دلم ةد ولا ۱

 | طسوا نارق هدنسادتا برفع هرکصو ررفصا نارق هدوادازوج |

 | ناکسزو ز و هلیعوقورارغصا نارقهدنراجر, توح ناطرس برقعو |
 | ز وترمشکیاو ربك انارق هدنسادتبا سوق هرکص ندقدلوا مامناهد هنس

 ۱ نارفهدنرادت كس را>ر توحووادو یدح مرا هلص هنس رشا قرف

 | ازوج نابم ولدورو هلنسیدجو لج دسا سوق د هدنرلهراو راطسوا
 ۱ هن هد رلجرب ناطرمس برفع نوحهدعیو هدنس فل تاحرد كن رلحرب ۱

 | ذنسناسکسزود زوفط یصجوا هلیغوفو رفصا نارق هرژوا حور ىش ەل اون

 | قرفزوبزوفط كيیکاردق هنفووب ندمظعا نارقورواوب مانخیخجد
 | هحور طعفرولک هعوفو مظعانارق هدل لواهن هدع) ورواوا شک هنس ۱

 | هوا رد. هلب راتعا یط سورس لصاش و

 | هد ەتائمر اضعب هیلعاش زولوا صفانوهداز هلراشءا هیع وغ ۱

 ۱ رکا نارف و هد هس شقلاووب روتطو رولود عوقو رغصا نا رق خچوا نو ۱

 ۱ حفر ندجور لئاوا اضعبو مدقم ندهنسقرقزویکیااضعبو ردباررکت |
 ۱ دواوا عقاو طسوا نارق هدنرورم یخ

 هنس ید نوا زوکیا كب طسوا نارق نالواز# عوضوم میکش
 ۰ هلا لاغتنا هب یاخ هثلشم ندهب ران هان هدنس دن نوا كوالا عبار یه ر٣

 OEY یآ تردو ردشاوب ع وهو ه دنس هجرد یش كن هلبنس ج رب ۱

 | كنسهدعقل |یذیسهب رعهذتس یا نوازوبکیا كب نال هدزو رون نالواعقاو |



 ۱ كاساضبا س 23 7۳ كلا یآ دیور نفشازا یقاشلکا ۱
 | روناق رادتا هنس هوالع

 | ووش هلبالحز ینعب كنب ولع هجن داقتعا كنویماکحا |
 | یجرب یکیانوا هک هلل وش ردرغصاو طسواو ریکاو مظعا .ینیعیر دعس |
 اا زر دیا مست هر هثلثم ترد هرزوا هجو وش هلل راتعا همب را یصانع |

 هش ام هثلثم هک اوه هثلشم هاو هثلثم ۱ هب را لمم

 ازوج ر و لح
 نا رد هل نس دتسا

 واد یدح سوق

 || جو رپ طففو طسوا نارق هرلنارق نالوا عقاو هدنرلادتنا كراجر ورشا |

 | نده را جورب نکلا وربکا نارف ر او ه دیر ادا ك هيرا |
 ] یا نواو و مدقا نارق دوخا مظعانارق هنارق که دنسادتا كلج |
 | یظعا نارقو رربد رغصا نارق هرانارق عقاو هدنس هماتخم تم ات 1

 هدهنس ناسکس ز وب زوَمط ربک | نارفو « دهنس قرق زوب زوةط كيب یکیا |

 | ردباررکتهدنس مرکب رغصا نارق و هد هنس شب قرف زوکبا طسوا نارقو
 ا هدفدلوا عقاو ےظعا نارق هدلج لوا ندهن دئاشم ار ز
 هنس مرکب و هدنسهحرد قجو یک كد وق ند هثثموا هن هرکص

 قحول ید كلج هرکص هنس رکی هش و ملفتجب لیشا 0 ھنن

 داو WE کیو هدننوا كسوق کک ییرک . و هدنسه>رد |

 ۱ اا راذكحو ه د:سهحرد قحوب کیا ن وا

E1 ست سوق لج هکر هدهتس یر ؟ب ره  

 یکی ن نوآ هدنفرظ هنس شب قرق زوکیا قرەلوا عفاو نارف
 2 هدم و رولخد رفصا نار هرانوب هتسسلا روا و ع وفو ۱

 ندهب ران هثلثم و دعد رونو ارت نارقعقاو مدئسهحرد نالفكجر نالف

 ندو دل و عوذو ط.سوا نارفهدرول لوا ها لاتا هب هب ار هاشم

 با لضاسفت هجرد قجوبرمڈیکیاابب رفت هرزوا ح ورشم لاونم هنبهرکص
 عوفورفصا نارق یکبانوا هدنراجربهلبنس یدج رو هرکر هد هنس یرکیره

 < قروب 3



 شالوا نایب زا یی و ده هق نو كح رات اع هدءباسدلجو

 یاضتعم یئود> ك هدب اس نتفرلصعو طءفردو وب تحاحهرار ۳ ندنکودا ۱

 ه داز یاش هدمافموب تودا دافتعا هرز وا,قل وا ه-یکلق ماکحا ۱

 هد 1 عی اهجو رپ نده داواش سم زاب هل اقر و هروک هراکفاو دامعالوایخد ۱

 روئاوا دارا |

 یس هیلزا تشعهو هیهاا تداع قاطء لعاف ترض > هکر رد .داز یاش |

 باتسساو «دیعب ٌهبفخ بابسا یداسفو نوک لا تاعوقو هکساضتقم |
 تنه همان لدو نيف لها یکیدلک,دیا قلعمو عبتم ه هبب رف هرهاظ |

 عاونا نالوا بوتکمو دی ۳ هدا جرات ولسال اذ اذه ىلعف ردففمو

 هدهعلا هر زوا قلوا یمهدیعد داب باہسا كب و رحو تزنفو بوشاو نتف ۱

 هدم هر رڪ هنس قلانواز زود ا هکر ارد ااعدا نویماکحا دوتعل نم ىلع ۱

 ندلحا یار ادم هئلافعا هب هیکاخ ندهب ران هثلثم بولوبعوقو |

 كذب ولع طسوا نارق كج هدبا ارجا نمکح ردق هنس شقرف زویکیا |
 ای اور تس هادعقلایذ ام ا روئلوارصت نارق لاس |

 ك” رام ی دالي BOE وار د ك ES د>ا ینا نوا نالوا

 توام ج وا ندباتناهج ںاتق 1ع واط هدروک ذم مو! ردینوک یج زوفط

 تنطاسراد هیج وم ی دمر جز هدنر و ره هەو د ناو د

 علاوط راس هدلارق لاس دہم علاط E ری هروک هب هتط طق
 كل هرو نم لاوحا هلب رلتیسانم تنطاس ماف هرج ماکحاو تاعو تلود |
 تالاصت الاو تارعیسالا بس هکر دق وش نوا ی هلج ۱

 "هدزرسهدننوه یم تو یر ره ردا دادءتسا لرصح هتسهآ هتنهآ |

 هب رقه رهاظط بیسرر ناهک ان «دنرروهظ تافوا نکل روهط نادي |

 رد ندقعم هلغلواروفغ بر تشمو تدا یاضتعم خد ید |
 رهاظط تودا افنکا هلقداص ل وق هابسا ایه اثغ هللادارااذا ادخ |

 قرهلوا اشک نهد دنه اع نامز اشدا قح رب یک ها كاش

 هننطلس ناردعو تاود یالکو یم و ارنجا الگ بدار وط ج راخ |
 یدنارلب دا هلل و یدا وللوا هل وش كرهدبآ روصد و زە فوقو رغنم ۱

 رر دا انفاو نءطود ۱

 هد: رات كنارق کیدتا ناب یدلوتیاهن هدارو یمالک كتهداز یناش

 نما # 7-۳7



 ا ر
er amرس جت سس  

 تلاا) اتاپ یرلترمضس بر دا هک دچا نانا نوا
 ]| غمر ووفد تیاربص هنساوتف ( نجحرلا نم ناو نانط,سشلا نم
 وصف لمس داو ټک یظیف شن 1 ید شا راداع

 # ر دش اوا ر ون

 | ندنزودص ماع نذاهرزوا كقياماود هنتبومآم ناک اک سک ره هعیلادءب
 1 هن ولامه نوردنالبا مایک ید اس هان تلادع ااا نکس

 ی دلوا انار

 یشاب یان شوب قاطات سالا لجال هلب راف رکو ذخا كرلتدیاافتخاو

 أ اص عقاو تا همشچ ندشاطارف حاتف رادق وحت سا ندرللت و

 1 هدرادکسا ریذن جنز یلیکو هن خو هد هلاخرب لصتم ھنن هزار حاسس اغا

 یس هلج و یدلروٌهلا هدسعاجوا ریسح قوغوص قطصم یخیاتسو و

 دج لوا ر وخآرام یدلر و هنسیګ یشاب یجناتسسوب قیصتلا لحال

 یدل دبا فوقوت هدنسهطوا هنب رخ هلا بلج هب یلاع باب یخد
 هدامسلا باب ندنشداوا دعاسم تفو هتفد كياس ناطاس نوک و او

 ئالا هلنا هک لوا یشعفو یداروق ناسایس هن راځ

 یدک ه : یلاع باب هلباتییهرب تسهر قر هلاق كي راح هعاشخا اشا رادلع

 ناسا هتتضعب كئ ایر كاع باب ڙکل ا نادنش دلوا كب تقو طقف
 یدلغارب هنادرف یسقابو یداج هنلوا تعلخ

 یتوک «-هجج یسادرف بولاق « دسیلاع باب یلاجر وبق نوت هک لواو |
 ماظع یارز و نائلو دوحوعو مالتسالا" ی و مظعار دص رحنا ىلع

 لس ناطاس هلا عاغجا دیو اهه یازس داتعمرب ماحت اوو رودصو

 سج ردپ هدنش رمش عماج یی هل یراق رمش شەت دالا ر یزام هزانح

 ۱ (هربخ هللارون ) یدنلوافد هدنسهب رت یرارقم
 ۷ هال

 ۱ وری درا هم یلیخر یابسا كرداسفو هتف نالک هروهط هدرمصع لوا

 ۱ هدالاب ق ال صدت بواداا نانو ئ دانم نالک بودا 3سانت

 ۳ د 3
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 و هدعو رس هر ب۶ لا صم والثم و یدبا رز ام هنسارحا

 ینوک ج و جرهرب هب و هدهسبا شلواتداعو مسر د كزوک
 یتددعلو یٌساب یبهوهف نوجا كمر و هوهق هرادلع هدنویامه نوردنا |

 قغالکا یراس تقو هرادلعو لکشم قلو یا ےھم 1 دنورب هدااح |

 ياشا رادلع یرلت رمطح ینا ناخ دوج ن را طاس ندنغد داوا لد اقان |

 هرکصن دتسارحا هیفخ تا ارک اذمزارب ,:هژ !بلح هنس هطوا تداعس هقرخ

 ۱ قرهلوا نام ار ۳ <= هنحراځ هداعتلا الا كزلا لع الکوتم بوقلاق |

 هر زا دص ماتم نیا شار , رادلعو یدتیا سیو هرزوا یناعع تع یلاع تن |

 شهزوب ها مد ته مام نیدشفا ف راع هدازب رعو روک

 || ارجایتعب دی سو یرباس ها السا و اشاب رادلع |دشآندنع داوا

 رلیدتا

 كنیمور ز و و ىج ۸روز و كن هرخ الا ىداج هسا نوک لّوا أ

 AEE PY ونا سواج ۵ نی بول وا ۳ زوک هب هب شک یجتا نوا |

 اداس ةف د هلک | رو ص هدي د قرق یز وفل |

 یجنزکس یمرکب كسوق حرب نالوا ریک | دع تدس هدهنظاسلاراد ۱

 ( هللا هراتخا ايف ربا ) هانتکا قباقح نیمه هلغلوا علاط یسهجرد
 راد كد ا

 ناضمر یسهنس زوقط ناستط زود كب یراتربض>ح هیلاراشم هاشداب
 یدرد هليا تعاس ی ورغ یئوک هبنشراهج یججوا نوا كنک ایم
 یرل هناک ولم دوعسه دواوم علاط هلکعادلوت هدنرو ره هعیقد قلا زوئوا

 یدیایسهجرد یجکیا یرطد د تكنا رمم رب نالوا لیس دھات تا ید

 ( راتخ و ءاشبام لەش ةللاو)
 لرادلع اغآ ناجم یماغا .هداعسااراد هدنسانا نودامه سولح

 رزه ردقوب هذ ولک هبهداعسلاباب الاب هجورپ ه دکدشابا هث : زوک

 بیس هشداهش یولس ناظلس لیسمام ردچآ ی وک كنا نکیبنشعزا

 نکا هدب وامه روضحیواوا بضع شا بن ار لر هلک هش . رطاخ یسلوا

 هقسشب ندک دنیا يوو تیک و مش ا هظیلغ شی ناجرم
 ماس ناطاس یعد كمولظم + دیهش هدنبقع یسارجا كنسر مو تعب

 كم ووا ندید یتشهفاک لراشاخ نالوا: ببش هنت داه شت كموج |
a me gg ی سرخ e eme mma = na amanan eem) م ےک ور ن 
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 ۱ 5 ق FE REE نواه ناه یس جم هدانا یزاکدتا مارعا ۱

 شلبوس رزوسییخ هد ؛9اتیس ماسدشدو ج وتو عا هدب رګ اداب

 و رغاو نع هل تیکح حالس رد ها وصا لنا مود هکن وج هدهتساا

 زام هلسیقیچ هشاب هلرنایخد هدلوب وب بويع هلبباب یشرپ هعشب ندنشالاط |
 طف بوی راق هبیداروکو ب و بوس یک یدک اشاب راد ندنفیدلوا
 ردشانا عاجرا هنویامه مرح هلبعانقاو تاکسا دیا یدسفا ماما

 ۱ نادنغندم هنلوب نولنارایساب یبهوهخ هرزواكمرب ۳ هوهفو ولناط هزادلع

 ندنکیدلک هنلوا اتعا هدابز هنسا جا كع“ اره والثوب هج وامه یارسو

 یاو اےس هدکدتنا هناراهب ودنک بولو نس هقح واناط یدنفا رابط
 | هدنروصح نامه هفمالعا ند تج نوح کج ەدیااا ندّسغر هل.دو>

 ذسخا قشاقرب یسودنک قرهرب دنشراق راداماراد ییهقح هلیغشاق واناط
 ن رفآ )هج دبا ضرعءرکصندک دا رهط یتشاق هلبا دنبادو لوانتو
 ار رک ندکد شب یفیطاتود(نیس شعا مدآ والنع هل نسهبآ رابتخا

 ندشکب دلعب یتداعو مسر گلوپناتسا نکیاداتعم كا لوا و دخا ولتاط

 ردشم روت بوی امامت یر ولت اطیءدنجاو بولا ید ی هق> ربارپ هلعشاق

 قلوا ربنع لاةثم جاقرب هد هقحوش بواوا نور لربع هسیا ولناط وب
 ۱ هکر دنا هیب6ذو كي رحن ہیلیخ ییاصعا ینشاقو كنوب یدما رک

 ۱ یکج هک نام هدر هجر ده هباصعا هدقدناوا لکا یسهفحر ةعفد | رظن

 ۱ هدنرووحنول ود هنا یی هوهد یدنفارابط e *ردختس» ندناس

 ء٤وص هرکصندک دما مدور
 یهوهقبولا كر دما طظد هش . رادساع هل

۱ 

 | هدکدید (یلنا رادلس تساهنیسشعا مدآ یلافعاما نسا ) نکرجا
 1 یدک متقو كح هدبا یو اد یدش | زواج یش مس ع: 3 رای

 یلدا قارادملس ردت رابع ندنناسحا هردع امت فال, دنفااکب رو

 | طحیجد ندناوج وب كنا رادلعو شمرتس وک بدع وند ( رد ول هنسلا

 ردسمر و هیطع شورغك نوا هنسودنک كرد

 هداتعساا بان یدازوا زار یسارجا كرنعسر هوهقو ولئاط هلروص ول

 یلر_نیسر هیموع تعب سکه بواب روق نام ین ھه سز ه ده اکشس

 « رحا استه  ٩



 | لاح یتیدلوا راحود هر ندزب هلی وب ارظن هشیدلو ا ۳

 روف الصا نکرولک مزال قعرشا ش سو دنک هلا لاش ۱
erتدالح هدنادیم یکن السرا كر همی و تیم | هتسهرب و هراب و ؛  

 | یادتا همدآرب ردتعم هعاقا یتب ددهن 1 یکرادلعو نزاکت

 یم ربو ها وید زافیچ یکیراح السو تغاط نی رکسع هرزوا قلوا یالک
 | كن هيلعتاود تقولواو یدبا تزاشاو لیاد هب هب رطف تعا ر ہداعلا,قوذ
 هلم راسجوب ندنغیدل وا ییایثحا تذش ههاشداب رب روسچ هل وب د

 یورپ هل ود كراکتخ ) ردلوعتم نداشار راد یدیا تراشد لزوکرب

 ( لب یی وار اتم ردق لوا هدمرع هک ید ریو تشهد :ردقواکبیسهدارا

 م هلک رم 8۵ نحامهب زب شهارید |
 زادلع بورک هنسهطوا ن دامس هفرخ یرلترمضح ناخ دوج ناطاس

 رول واریصت هیات ال سرا دنعص یسارجاكیسر هوهقو ولناطید اشا ٠

 یدلر دتا مارآ هددراد شیط

 | فالسا بولوا كعد ینرط شط كنس هطوا هغ یش هفرخ هنا ال سرا

 تئارقو جشن هلا لوبق هداروب یرایصیطت یتارضح هلنامع نیطالس
 ولد هنا رع ههتهجو یدبا نازرب و ی رآ نا نالک مزالو اردو ا
 ردشاتید هنا السرا قر هوا طالع هدعب بونلوا هيل |

 نکیاهرزوا مارآو.فقون : یک ناللسرا شم ہرکوک ہډا روپ اشاب رادلک |
 هد ززوا 2 هدسنک وا یرهطوا یقراصو تنس قطصم غزل طلس ۱

 ۱ ىدو# م لب جا ندان ) كردن نک. و دیرب هعص یکشوک دادنعر نالوا | ۱

 ناطلس 2 ) اشا راد ندنشدلوا هرکی وسواد (یدراعیج یک ۱

 ملت ردق هتمابق ندلاهسخوب نوسنیک هثغاجوب اکا كياب وس یاس
 رکیدو یدنفادجماما هلیسع د ( رولوا باس ھنن رودص شاارب ق>هلوا ۱

 | شمردفوب کنم هدبیلاع تخت .مدنفا ) بوراو ها یباتفر ضب |

 همرح كرهبد (نکی روی تحارتسسا ملا فی رشت ورام مرح هدزارب



 ۱ اینا REE كن وبه یاریس هلو راوآ ۱

 ۱ یرافدلوا روشیاج هشبةیچ هرلءاط یهکوروشالوط وربهنوا هلبا رانا و |
 ۱ ۳ ۱ یدلوا ادس . قاهشکرا برغر هدهتزوا هلتهج ۱

 ۱ رب هشلوا ام هدنسرا قلششب راقر ولتشهدو قانعشاش لوا هتشیا |
 ] قالب هلبا لاح حوکی دوم ناطلس یراةیفر هلبا ی دنفا دجنا ظفاح
 ۱ هلا كل دمو كرهشود هنکوا یدئفا دجا ظفاح بور دشا ندقاط |

 | كناشاب رادلع یراق دلوا هدکلک كرهربک هنغوتاوفررب یدنفا رابط |
 | لج كجید ردهکوب هلبا سسر, جوقروق تیا بولوا یدوهسشم
 ۱ هفرطاوا یشوک و مشچ كسکر هو یدلکتنوکس هکل هملغ لواو تشهد |

 یدلوا فطعم |

 ۱ زی دنفا دوج ناطاس هتشبا ) بویاورایا یدنفا دجنا ماما هنیرزوا كنوب |
 ۱ یمامتاكنهب رخ تم م دلا تعب ی رد . راودنک تفالخ تب و ردو ۱

 ۱ مدنفاءآ) اب ااطخ ا اشا  رادلع دک دید ؛(یدلاو هزکتمه لر ۱

 ۱ هلاحوب ینا مرز وکی سو روک مدیشلک نوا قمراقیج هتح یهجوع نب ۱
 1 هاحو قآو نایفاکا ن کل مع هلوا یٰلسنم هنا شالجا یسیراب یدروک

 || لبافم هنسعد کر ندجاق ةفاك یرلنا ردیقلخ نوردنا نادوف |
 1 زانایل شدا ییاثحو راو ییحابقهت یو نوردتا مدئفا ) یدئفا دچا ۱

 ۱ ) رردنوکه رس نوح ایرلنازاشیارحا ی و 0

 | هدزوا قلوا یرما کالبا نادلع ید ناخ دوم ناطلس هتبرزوا یس
 | تفاط یکیرکسع نس مر ر دنوک اکسس بور دلوب یرلنا نب شا
 || هلکتنا ما وید ( مدیک هنسهرادنداعس ةقرخ راسقیچ یکی اليو 1

 ا ورایسط یسهلج هدنآ یکیدید كمي وراشبط ایاطخ هرکی اشاب رادع

 || یدااق یدآ رفن دنج هدنناب نکلا يدلاو ربا ندکل هبلخ هشنادیم بوعیح

 ۱ هب لا عصي یکهدنلب طوف تويا ت « رلج لب نامرف بحومر و

 ناال س بروید مهراصیج نو ery hj مدنفا كردار ظذ

 | هه رس هفر < «.دکلرپ قر هلوا هدئلب اب هلکمر و.تصخر ید دوج

 ۱ رلءدلوا ناور هثنهرباد | ,

 ۱ رک اسعو یراتعاطا هبت یهو هرادلع كە ا رکسع ف اوطیشحو ردق لوا ۱

 ۱ ملا دیک هنقو لوا یرلتک رح هاو جورب ا ی هیناسوت |



۱ 
۱ 

| 
 رلبدلوا ردما خب وع هدنجما یارس هلبا یرلامن | ۱

 لدلدشا تولک هبشو زحو سوخ قرەلوا حالسلا یاش رائابکسو |

 تربح :لاگیشاو تفایق هب وجا لدلروک هل لوپن اتساو اف تشهد "هلغلغ |

 نم ت و٥ هب , قغج هلو هیت هد شااو ییفح واهن ا نکل |

 یک لوک هلرادلعو ی در ویفاب هلا ترار طظر لأم تشهد ۳ ۱

 لول ناطاس ەدە رایسمهلراب یک لری هلراناغتس و چلم 3 یسهاروک |

 كت! ند یدرویف 1 شاب یکر وا ندنززوک كرلنر و ک ین لموپ لاح

 هسیلعتاود قلارالوا تاوان یدروب هنلوا نظ شاک یمهقیفد كوم |
 تشحو هو رکرب یر و كرادلعارب ز یدرو هنو هدهکلهت وج ر

iiin 

 ۱ ناشیعا یسحو ۳17 یک نیا هو توان راض OR ةر ن ا

 ۱ رو قیعلخ ن ورب ها دهیو یدرار ولس نیاط نو ردنآهت تولوا هوبنا

 یفیدلوا بولوا ندمدآینبع ون كهاشداب یغوج هکلب یدرازولن هدیآ

 ۱ یرلکذر و نا هنو یدر رولس یفیدلوا سدقهدوحور طو بوی

 فبدل ابق هتش رزوا قرلوا ناب رکو ید یسهزانچ هاشداب هلب وب كرادلک
 | ن دلا یرارا,تخاو ربص یک ی راک دت شوا یتسددرفال مامتنا هد . وروک

 . ی رراوبد كيارنم نوسروط هلب وش كمر داوا قلخ ئراقدلوب بودیک
 یدزاملوا لصاحردص شت هجترودنک ر هدا ناک هلا اخ |
 | یدرم هلبب درفرب ةقشپ ندقح بانج كج هلوا کو قچهلاق مک قنرا ۱

 | هیهدلسا تلم هل.بسوب وقلوب ضا ارقنا هناعکیل الس یلاحف هلل ا داعم هج ر دقت وب

 | یدنروک بولک یاس جرعو ج ره بیهمو بیر ویام>!ناواناشی رپ
 قح هتالعا هشاوا یدع مدنفا ناما) توش ىدا نمار لھ

 ید رزدنآرپ تو کن تىغ یدعسر داكد تو ىح هللا تاقتا كشلواو

 | هدب واو نبحاص كا ردنامز كزاكي قح هراتروق ند هکلهن قلود |

 ( هش ر !نانزو دنرکرب ید مع دنفادوج ناطاس هک ادابمزب یا سالجا
 ناطاسناما) بونارعص هثثاب ناجرب ار هلکلک هنشاب یهع كرا دلک كيد |
 وه ولد كەس ییسارو قیساروش كقح هرلماط كفاب هک دنفأ دو |

 ىه هللا قرفت ناخ نوردنا قا بوک ی رسک ا 8 رفو

 شم رک ب وحباق هرلب ادرتمو هرانرحم
 ير شاک ندبلبا مور نون هكا ءارادلکو و ندنراداوا ۱



 1 ۱ ۳ وات ترا را ی دوها ناطابم هار دبا ذافا تصرف ۱

 ۱ بو ریص نیلوفر كد وج ناطل-» رهخ ید آ كيل هاو داناو

 1 .یسسههب> نکراقیج هلبا شالت یک یکدتا رادفح رج زج > كرەك ۱

 أ یدا شم هر هچراپ ر یخدیسوا كنشاق عاص هلغء راج هتسووس لوق

 دجا ناطاسو نالو ترهشوید هتبوا یروج هدءب هپ راج لوا هتشيا |
 || نالوا ىسياب كکمو همچو لیبس رب ؟راک ویشراو هننادسیم یاح ۱
 || لع تبصو نجرا هجر اهیلعر) ر ددتسوا یروج راد هبش رح |

 أ (نارفعلا لاج” اهعصصم |

 ۱ نوصهدلاح یییدلوا یر و ییهراب ندرب ییا الاب هحو رب دوج ناطلس |

 | بوهیحهماط یالابقرهلتروق ندرانتشک نتاخو نینوخ لوا هلا ینادعص |
 | دصمهدغاشاقهاوا د.دب و رهاظ ندقاط یالعا دیع لاله دننام |
 | رایطو ك دو ی داقا دجا طقاح ماما رک ذلا فلاس نالوا رظانمو ۱

 ۱ ا شراع ناب نو وذ بودا صاخ ق هام هدیراعتاو ی دا ۱

 یرکدشسا كرادن نددزایعشمو هاش وق اغا فراع نالوا فو رعد ۱

 ۱ هيلا راشم كر هدا طبر هرکی دک: هل راقا شوک ی هدنرالب یرانادرت ۱

 ۱ بوک رال ا هداالخ یرلقد-لوا لوغ سا ف دا یعاشا یی راترضح ۱

 | ناطلس هل داف لایخ كمروع زاو ندنساعدآ هد نا شوم یرادلع ۱

 | ز وته بورا ةي هدلاح ینیدلوا هدنرزوا هنا-شرب یتغیطل شەن كلس |
 ,یکددنک وا یسوف كوب نالوا یداحهیهداعساا بات كىسەطوا ضرع

 || بععرد بوریدربق ی وپق یجد اشار  رادل هک یدنا را-ثع وق هب هفص ۱

 ی درک هب ورا ۱

 ۱ | یماضعاو شک ا نیا ی دیس دوجو تفت مس ناطاس |

 ۱ تلخ روک < دلاعو ینا اشابرادلع ندنفیداوا شفیار دق دانس هک ۱

 | سالجا یتس مدنفا یاو ) قرهلوا ناب رک یرازوک و نازوسم یرکج |
 | هدلاحوب نس مرازوکوش نکیشلک پودیا لحر دش ندرب ردقوب نوجا |
 ( عدلا ماقتا با ات لتق یرلناخ یراکدید قلخ نوردناوش یدروک



۳9 

 | یفاخوكنوپ رکبسک زاو ندادوستوب "رکسرویدیک هبهرن ) بوشاخ هنا |
 هسش ر زوا یسعیا تعصنوید ( رولیکح تمادن هدنس هجن رولیروک

 | موش هن رز وا هلبا فیس لس وید م هروش یرایلوس ناطاسوش ادعا
 | هدعنارغوا هاکنا نکغار ید ربذت نودا رارق یدتفا رابط ندنرلکدشا

 یعهلج نامه هلکهردنود یراناوید مقا هرم یارب ردلک د دعاتم تق

 هللا لوخد هب ور ګا ندنسو ق نویامه مرح نالوا راوج هبهصاخ "هناخ |

 | یلرفس هلا ناج مب هسا یدنفا ر اظ راشعنا موعه هتسهزاد عاس ناطلس ۱
 تقولواو یسالال دوم ناطلس لصالاق نوجاق یرغوط هنس راد |
 ۱ یکيدشا لاح ناب هکب د هدازاشاب بجر ناثلوب یسادک یرفس ۱

 ۱ بواک فن رلثات ید فا دجا ظفاح رات ات ی راب ره-ش لوا ماما هداشا

 | قم رق یسوف راغا قآ اشا رادلع هکنوح هراسسالا یدل هدنراهئایم

 | « د ولی رک هنوبامه مرح نوسلوا هسرولوا لصفره ندنشیدنلوب هرز وا |

 | دهن اه وق ندنس هچا نوبامه مرح دوم ناطلسس هلبا ملس ناطلس |
 هنصوصخ یرللراعیح هنن رزوا ماط نالوارطا هنسهطواضرعو یذاح |

 | بولوا ندنراغارح میلس ناطلس هلکللروک ندلاح ضنارف قلو ا مادقا |
 قیفر هلا انار ا یل س نانو یجب ون هدلح م ۳ هزاسوق

 | هنوامه مراعت رس ید رانا هدنرلک دا لاح *هداا ها ا

 ماعا ینب راک كيلس ناطاس هوا راتناخ موق رم هد هس سيا راشغا تع رع |
 | دو ناطاس یداب هل رللوا نوب ندنآ بویالکا ییرلقدلوا شلیا ۱

 رالتاق هدنیفع یرافد راو هنشهرباد كن | هرژوا نقاب هنسهراح یصالتسا
 ه هظفاح و هعفادم هلا فس لس ند رب یا كحمدبا مو هار وا ید |

 تراتسحرب هداعلا قراخ هقاعلا هدو هَ راج لوا هد هرصیرلک دتا مایق

 | بوب وط یی یدلروک یہ دنسةرااد ےس ناطاس ےک هلل وش ردشهتسوک |
 | هعفادم نابشاهلیس هعلاطم یکج هلک تب ون سد هنس هراد دو ناطاسو
 ۱ ندننسلک ماج ییمهنعیدم هلو یر هوسا طو نوشود هندو یکزادن ۱

 | , دموعه 2 رالتاق هرکوب ندنکودیا شلرضاح بولا لوک: اکر

 | کد د عهچآ بولیس ییرل زوک رلناو بوب رس لوک هتب را زوک نامه
 | قو خد راافا یسعو ربنع بودیا لوفشم یرلنا كلر هپ. مس لوک ارارکت
 لس سس. سس سس

 د نما # & #۷



 را

 ۱ راکفا ره هل کو ندا نار ارقا bi اور هد هساا ۱

 | هنس هراد یبکش »رشاش ینغجهبا هن هلبا شالتو فوخاب وک ندنشیدلوا |
 ندوسشراق هلنا راتخا نئروص اوربا هد ه دعاس تر وصو شلکچ

 ییسناطاس تولک ندنان راد زونه هک ولا یدیا شاوا ترس |

 ۱ ما ه دامسلاراد و یدا دوم نوا هسهراقج ندنویامه مرح الاس

 | نوردنآ ةفاک قرهلوا کوس كنهلج هدنوبامه نوردنا هلدهح یتیدنلوب

 یقاط یشاوط نالوا یوق ودسنک صوص2|یلعو یرااغا ن وباسمه

 | وخد كنهنسک هلوداه مرح هک دلوا ققفاومو تصخر كنا هلیسلوا
 لاک نکل یدنا لوسسم هد هچرد یجنرب هدشلاوت ندسشغح دیعهلوا لبا

 ییفچ هسه هرابروق یس ەق 0 كل رادلع A یسا ندتهالب

۱ 

۱ 

 هدنتراطف كنا هصاخ ا هسلا نواه مرد بواوا یراح یذوفن هریوح

1 
 توابع ظرف نکبا « کوس یر هدرجا راز دصص ب وتو نکا ۱

 ۱ ید یرلداروکو ادص جثوفروف ردقوب ی ناب ندنسسهببلق تواسفو ۱

 یدرویتشیا | 0

۱ 
۱ 

 ۱ رویا ترشابم هنسارجا كتناچوب هرکضن دکد یا دیدهن هلتیفیک ناب |

 یک یکددزتسوک زاوج هتناهاوب هدنفحاعسکلم تا ذر نالوا لود ببسو

 | لوا خد ند فرط همدخ راس ن دنغیداوا لکشم یعنم كرارکید
 دوج ناطاس هدازمش ندنرااغا مرح طقف بویلوا ندیا تعنامهراناخ

 ّ ۳ یوفهدباب وب هب راج ییرک رب هلبا انا ربثع نالوا یسالال
 2ا هذب ورق یوق اغا قآ رادلعو تقادص یامدمتابثاهلبا زارا
 o ترغ هنسافحاو هظفاسحم دو ناط)لس هد دیجی

EE: 

 ۱ ا روب ةباور یل انا یلع یشاب یجناتسوبو ۱



 ۱ هل و ف حس هس وا تمآ هدانا ییاشاب و تعاط ینردوب یدعت فا رح ۱

 ۱ یزراک دارت نوفخ زا یدنفا مالسالا مش هلکعد (مردبا هلي وب ۱

 | هلدا هعینش ظافاا یک شعا قم ی و رمو دجوم كنهداموب اب وک ید |
 | بولکهقیح قرهلوا هیسارس یدنفا ندنراق دلوا شا هداصا كردنا بس |

 اش اب رادلع قجب الش اب هک وس راز وس قوب بو رس ندنشالت لاک |
 ءادکود هبلاق دعسب یشیا هدورعا نس فب ارح قفانم هر ) تواک هبضغ ۱

 ءدکذ شا هداوا هلا تاددهن عاولاود 0 و تروصرب هشلا ون راو ۱

 ۱ یاس نا بم وب و شم اق هدنتس ہرا شا ییا ید ی الاوز |

 ریتسس یاج هن) ب ویل ییفج هپاب ه یک ناسا ره كیک شمارغوا ۱
 ۱ هلا سونام یک لم“! م د راکش ەدنسەراو 5 یکیاو كر هید (زب رک تعسهیو ۱

 هلا نزا ورق ودا یلععزار , هله لر هیلبارا ذک و تشک هناربصصو ۱

 یسوقراغا قآهدانلاکیدتاهدافا + راد : یشدلوا سو أم ندنهصن رثأت |
 رتسک كنوف هل همژاقو هطااب بودرکس اشاب راداع ندنفب دناوا دس |

 دیدسهن یرل یک هدورجا هلر هه بیهمو دب نم یس هتم دهو |
 هنلاح كن و ردنا مل هلک نوسر وکەدنا |

 یس هراح لدردوب هلا راّض>او عج هنروصح یسانرف قطصم ناطلس |

 دوج نا طاس هلا ملس ناطاس) هدک دنا راسفتسا ولد رولب هوا هت ۱

 نا کس روا وا رادباب هدننطاس تخت عبطلاب هسا روئلوا مادسعا |
 هسافو لوا ها مادعا یرلنا بورک هنونامه مرح رو تصر

 نورد فاض راب رهش هل رعد ) نوسلئوط دوك سم هداعسأا بار ذق ۱

 شرد تبا دن نسوق ة رانا قاو شمرب و تصخر ید یراتزضح |
 ۱ حاتقلا لع نالوارا دق وج" ا ندمهملا یوم نیب رفع ی هد دلوا

 ندنراغا نوئامه مرحوا ع e یسادنهک هل رحو جالقلا مدع |

 بوبا یلد قج هلوا روخآرعهاو رخ مان ریذن هراق یزو هد رخاواسیند
 یلدادع ییسکصاخ لاا باو صع ما دج لفوا

 نوعسعو راثتشک م ا یطصء ید ندنرایجناتسوب ناداواو لبعیاح
 ناما ماطر ةا هلا راي دئاتسوب کید قحالوا ینا طاس یارس

 هدلاح یراق دلوا نتشک ردق یعرکی هلا باععتسا یر نباش ناسا و
 شاوا مواعم ۷/9 مرح تک هرات و هواه مرج



 کر
 | رودص هلا م e مش نامه هلبا قلالد كنیدنفا نمار نالوا یصاخ
 قلنا رایج او توعد ییاظع

 ۱ (یبلچو زا شاک هتم ماقمزونه یدنفا فرام هداز ی ع مالسالا جش

 ۱ شلدنا دادرنس| نودامه رهم ندندی كمظعا ردص ارب> بواوا تاذرب

 | پولی ربدلاق ندسیلاع باب هلبا نیییعت رشسایم هدسنسهباب یاب یو ةر و

 | یک وید نسودنکو بونرکوا یتغیدلوا شاردنوک هنس ودرا رکسعرمس
 رب لر هڪ روا (ê Rê ی رلناسیعا یلبا مور ق وجرب
 ۱ هسالودو ن ند ( .اشاب رادلع راک رواک هس .هطوا ضرعو شوهدبو

 ۱ ( هدیک قلاق یدلک مزال قهراو هوباس* دز ردراو نر رابشیا راد

 ۱ یدوضومایققرهلوا ی شوه نوتب نوت هلبالازداو می هتیفد كبد

e 9روهت ندنسغارواط هجرضآ هلو وب نا هدا رادلع یدشا  | 

 | نز هرن هلبا زاوآ دنلب وید ( قنل اق نیس هل نیسسولع وا برع ) لر هدا
 | هلفعیشانش بود اک نوتب نوت یدشفاهراصب قل وا تباسهم

 | یدتک بت واوا باکره قر هل وا دوب وول اق كر دا ناعا در دم

 | ادس هلسفلغمظعر هدف دلوا سکعنم هن وامه نوردنا کر حوب كرادلع
 مد كن هب اب كل ەسلشىوا هب اآ قروا ادب وه یرلشم الع حصو ج رهو

 هنو امه یاس ندنسوف هع قوغص اشاب رادلع نکرد ل هلا

 نالوا یرامار" رک قەل هد یساغا هداعسلاراد بوروط هدوش هنرواو بورک

 یر اغا ییا مورو تا ود لاجرو ابا اموع ) هليا باج یباغا ناج سم
 | رو دیا بولطم ییسواج لز دنفا ملس ناطاس یرلنادناخ یوطاتاو

 | سالجا كراقبج یزعدنفا میاس ناطاس یدیاه كدلك هلح وب نوچلنا
 ناطلس یدین یدنفا مالسالا مش ندهفراو هداعاو هدافا وید م هدا

 یدلبا لاسرا هرز وا كعا لاح ناب هر اهطصم

 | نکی دتشيا ند رادلع بوقیج هنوب ا روض> یدنفا مالسس الا مش
 | بضغو مشخ ناسف سنآ نطصم ناطاس رعا ردارادستا هبهدافا

 یب هدب وشود هنکوا هک نیس شىء | قفتم ەل ااشاب هدنسهدداسفوت ) قرەلوا

 دن رزوا یتعا دیدهزودد (مردیا هرابهراب ییسیدمس دک هکعا علخ

 نالفو نالف تیک لقب ) نکرد م هدیاترذع» ضرعیدنفا مالسالا میش
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 a ضرع م 5ان ب قر ناسا نيب رقم ۷۹ ۱

 قاطاس ندنکو دبا شخلوا لاتعا فرط نودامه نوردنا امدق» هکنوح

 | مظعاردص ہم هنکی دهر و تمهادش راطحخا و كمظعا دص قطصم

 باج وشب روی مردن یا / هبا بلح یییراضءب ندانرق صاوخ

 ناو هدلوناتسا نورد یدعم نوسروس ناسعا نصحرا کی رک دنفا ۱

 a E ED ERN i ها یدنفا قیخر

 انار مارح EE ( رولیکح ماد :رسالایززا

 یوزاب و تمدخ هنویامه فرط كناشاب راد ) .انرق صاوخ راسو |
 زدی-ولعم تك هلج ینیدلوا یدارع .هدشب ندت وه یهنانهاش توطس ||

 هماه وا قاط ر هل وا رلنلوارسد> ار هدوهب یرلترضح تلود بحاص

 ۱ لقاع راک كعا .داشک یذاسف باونا نالوا لیاقا ید. هل بیعت

 یداب رف كشودسنک یظعا ردیص هل رلمر و باوج ولد ( و دلکد |

۱ 

 یدافم قفاوم كاتب :(یدانن نلفویح ال نکل و *ایحتدانواتععسا دم))

 "هریاخشوب یرلقیفر هليا یدنفاقیفر نکنا هدکا فس ات بوروک یتشیدلوا |
 زایسنهرک دن هب یدنفانار لیا نایب یلاععقاو یک یراق دلواففاو هر هیفخ |
 مخو یسدجن نا هاو اهتمام هتکر ح هدنلوب داناداب هحرهو |

 یجدرد كنهرخ " الا یداج نعل ینادرفهن دزوا یراق اراطخا یتغچملوا ۱

 هلا رکسع هداژ ندکیبشب نوا را ىلع اشا ر راد لع یوک بش |

 بودیک هنسدطوا .ضرع ,یرغوط ها دورو هام با وا .بورک هلوبناتسا | ۱

 مظعاردص ندنفبدلوا مضل دةجال همصاح هی دعناس "هسفاثم هکنوح |

 د با نیکو  ممشخ راهلناو ن رفنو مول هیاشاب , قاعصم ىج | ۱
 | سدو بوریثاشنسودنک شب یطصمیبجی ؟ یکیدید (رب وی ورام هم | ۱

 | یوئامه رهم تیاها كزداك ءهیلا یعوناوق اکو هادیح هاک یراد هشعر |

 کج هلک مزال ی عا هن نواه ر هما شاپ راداعهکنوچدکد تا یادت بوو اقا

 هليا یمیلعت .كنيدنفا قیفر طعف بول او هدنلا نویامه رهم ندنکیدل |

 ۱ اشا نطصم یلج ی دتنا لست هی یدضا نیس ؛ یشابشواچ |

 ۱ تکرا هرکز اب رب هجدکلاب و ¢ ایډ هباغا قانشوب ند رلنایعا یک هدشیعم |

 راشنسمو راست هییدسودرآ ی راج نیت > هلا یراوس ا ۳ ۱
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 | بست یخدوا یدلدیا فیاکت دظعا ردص ار جاو یډلروک مدقاو
 | ارهاظو كاوه هدلب حبس مدلا ار لع یدیس هد. هودا ضرع هلا ۲

 هوجحوو شابا لافعا وردنا ناتي رهاط دانا لا منا هن الصو موص 0

 ناب رقمرک1 ندشداوا شمدل رک ءدنسهقراان ر "هدوب یلاطمو یصاعم ١

 هدنر دقت یزد ید یراضعب و تاداهش هللاححالصكنا تطاس |

 ۱ باقسا یا ندفدلوا د وعود هباعا حاتف رادفوح شان قلنادوف ۱

 هنغلنادونف كنادرحم ( هب واعم صبا لب لع بال ) یاضتعمر كردنا |

 تاجو تباع حا طو هل رژوااشاب عیدی هلیسهپج ادیلوا متاع

 هدنسهزا شاب واو قدلجاو نزاکت مچ شعب هدنفاحوا برظرارجو

 فرط اضتفالا یدل یم هتغیدلوا ندزلتیا روایاصیرطاخ ش٤ روسهلاب
 | جد قطصم ناطاس هلیس ایاو> رولوا ردسنعم ةت هطظفاح تنطاس

 ۱ ردمدا نداص ید ناسطاس هدلاو هه سد ندک دا تهناح ندع

 نوعا ینعلوا تغارف ندنلرع ود رد یتردق هب هطف اع یلعواو |

 قملوا رظن فرمص ندالرع هلک وا شمردنوک همان همظعاردص
 ندا قیسهدنعح یراهلازاوعفر لنهیلغنم هسبا ی ارا قسور بواک مزال |
 | برطضم مظعا ردص ندنراکدنارارنصا هدناب وب هلنا راطخا ی هلواقم |

 | .دنعفد كنهبلغتم هرزوا نمذلواصم ) هباشاپ وادلع قربلوا سو |
 | ارظن هلاح یاضعقم طقف رد راکرد یخیدتاوا ماقا هدراهبئرهت ندزفرط
 تدوع. اا یژودنک ردراو موز Er كتاصوصح نصا

 نانوسروک مرر, و ماظف هشیال صف یلعاندنرلکدننیا مدار وب ن زلنوسروب

 وید ( یدلاق لاحرب بج وم یی زلبنهاقا هدزافرطو قثزا هل و ندو |

 رادلع دک دلبا لاقثتسا اندام هلنا لاک راو تدوع فیاکتو لاسرا راربخ

 قران روق ندنلا هبلذتم لود نمرارقو لوق مز زردی وفع قوي ( اشاب

 ۱ یاساودد  ودطونم هتسارجا هلیماع نوزع دوعو ردطورمشم لا

 مظعا ردص كج دنا لیدسپ هدانعو تنوشخ قعالم عما و لب وجت
 | هلو بوب یکنر شياو رثأتم ند هلماعمو روطرب یکیدقیا لوما هلب وب
 ۱ ینوک جج والن هز ا یدامج نکیا ری صم بویماب کج مدبازیبت

 ۱ بقعرد ن دنکج هر وا هنشیا كلا اهاوب بوواراطخا هبودسنک ۱
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 ۱ ES یهدوینانسا رز یدرویدیا اس تعاو مادفا ک4 ربح |

 | یی را هلازاو عفر ندنکیدلیپ یغیدلوا یرلهجوتو تدوم هدنفح ودنک |
 | كن رصد ملس نامطاس اعفاو یدروب هروک مدقاو مهاندشیاره |

 نولس ناسطاس هل-:هحو نویلوا قفاوم هش راکفا كلا ید یلوصا |

 مونکم ندسسودنک یزوب جا كشیا نکل یدرمسیانسواجرارکت |
 | كرادسا۴ یک سان ماوع نالد هداس دوا یتیم ساغی دلوا شلتوط |
 هلیلس> هل وام ندنا نا رج هدنراشن قعا دوصعم نقلب راک ةو بناتا ۱

 ینیدلواترابعندک۶ | دوه لذ هضرلخ ندنلا ةبلغتم قاود نا ۱

 هس اتکا رادلعو نوسن تیلصع مدسفا نوکر هل سملو هدندافتعا |
 بون یک یکیدتسیا قرلاق لغتسم هدترادص ماتم یسودنک هدنوسنیک |

 ند فرط ناز اب قحهور یدرویدا تعراس هدنا۱ رجاود نوسدوط

 اا درح هسفاو تآارجا بم هننیدلوا هد ةع الشةلآ هدلو و خد |
 یل ر وک نسودنک بورافیحندننهذ یتسارو نکیا هدنس هاس یجلق ۱

 تم ظعو رک شورُف هرفط هلا کردیا د٤ یادم هکللا ماطنو یا ۱

 یددلشابهغلوا ۱

 دوادنامه هدة دمج هناابقمت ا ر رش عاجس نطصم ناطاس هک و لاح |
 هتكون ولم واو ونا نه یا رض یری هلبافیقوت هدنرصخاشار ۱

 نکشعنا رب دو یآر ىدا ار ساوا سالجا كولس نا طاس

 | تولد ( زاعشفاب هکلد رم كمروک ییا لکا دیسک ل وب ) اشاب : رادلبع ۱

 كف رش غا “ورد هدقابا قاخ نوت ید ( خد قور نارادرکزد ۱

 كن هیلفتم هدنفرظ زور دنح رولوا لبعث نیقو كهاشداب نالک هنلابقتسا |
 | ید یراب رهش نیب ره هد هرمص ینیبدناوا تمدخ زارا هلیسهلازاو عفر
 | رفسو م نالوا تست رد هدعب رونلوا طیاغت و لاشغا یک یکرک

 هلرسو وب قرهنلوا بدتر ساحرب هدنوبابحه روض> نوجا یراصوصخ |
 E یا هل راسءد ( رولیدیا نالبجا ملس ناطلس هجزمس هلاغ هلبا |

 ۱ ۱ یدیشارب و رارق هتروص وب ۱

 زوصحو یراق ند د هوا یرل ناک :ورلبا كا كن 2. اونم الا و هج ورب ۱

 ۱ یدیساب رد نادوبف طعف یدک تقو كنجەدا ساح دفع «دنوئامه ۱

 مها  یرع :یخدکنا ننال ول یطالتخا را روز تو 1 ۱
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 نت ۱ ام i یشدلوا مت نداوا

 یاضی «ورف یاسک اهدنویامه روضحو توعد هنوبامه یارسیدنفا
 | هتماقا هدنس هنانتحاس یکهدکیب یدنفا هل ا:اطعو بواب رویب تهشم

 یسوفروفابروزو یدنیا تدوع هئسودرا اشاپ رادلتع هدعب بولی دیاروم
 | كراداسفیک ك عبا ك رم یب یرصتبو كعسود هیاروب هیاروش ندنغب دلو
 ینا روق ینا رادفرط یدنفا هما ءاط هلغلوا موس ی یفج ۷ یان

  aندلاس+ هداز شواح دو یرکهیضاق یبا مور هرحصن |
 | نداارون دوڅ هداز یدتفا لع یم ول یلوطانا راد صو هیوسورب یدنفا

 دبمرقنا یدنفابشهحاوخ ندنرواناب یلوطاناردضو ه هیهاتوک یدنفا
 ۱ نایبیس هتسراوطا ش٠ا هدالابو یدلدنا بیهرت یاماها بی رثاو یا

 | دج شب ورد یراب رهش لوا ماما نالوا فورعموید مامارفنآو ناسوا
 | دجا ظفاح راتات یرا رهش ینا ماما هثرب هللا لرع ندستماما یدنفا

 | یدلوا یا ماما یدسنفا عرکلادہع یاب نذوءو لوا ماما یدستا

 ۱ فرط هدانا ینیدنلوا تست هن را هلازا و عفر كن هملفتم هل-هحواوا

 | دە یسا رجا یدمآ شوخمسرو یلاصبا هیهب یاناده ندتتطلس

 | لافغا یکی رک یراب رهش یانرف نالک بودیک هنس ودرااشاپ رادع
 ۱ نولامه نوردنا یکرحو روط كناشاب رادع ندنرافدل وا شعلوا

 یغوح ید کر نهلح نورب یدا هدیصلوا ق وغ بخ وم كنفاط

 در دام ندنسس اهک ات دورو هلب و كل رادلع هلا نولاسمه یود را

 | بهاد هنکخودبا داسیاو درط یی رراد فرط هلا مالسالا حش ۱

 اما یدرارویدیا دافتعاو نطوبد یدش شا هلىا تآا رحاو قرهلوا |

 نوجا زج صا هلوةعوا اهنودشر باعا ضب ند هلامز ناشیدنارود |
 هل_س هعااطم ییددلوا تب وزو لدفع ؛ییانم تقلک راّشخا هد راهرو |

 اند نز ردعچهروغوطرلذ هلیارمس 4 یلبح ةلیللاروتندردلثم یکسا نوح |
 راندا اشک هدید هلیاراظتتا ظن دم هراکماجناو ا وکی تیب

 ۱ مدقانآرب قرهلوا نو« ندناثشوب ید اشاب نط صم ییا مظعا ردص ۱
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 ۱ رلءدیا هدکعا قتلو روح یتنایعا یراصخراک و هد ءس هو ئراثف

eوب چمن ) یدو نسو  eh DEEنکل ید  

 ۱ ۱ نو داناو السلا کاش قاطرپ لوتتتما نارنات ور ۱
 دمه دیه هلب وب نوک ره ازلنا یدلوط هل ز رکن ییا مور نالوا ۱

۱ 

 مادعا نون ی 2.9 ا هتک نوع روط ب وش یا ناسرد ییاوعدوا ۱

 | مودو یدلوا: ا ترا سج لاوس ودد شع,ا ےک ندیا مادعاو شکاوا

 ۱ د كن اعا یراصح راکو هلتهج ید دلو ا شک رانایعا قوجرب ندیلبا

 ۱ یدلدونوا يعسا
 یدئلوا مادعا یابهطوا م ۳شب ییا ندولقاجوا هدن_ٌعض سەدام یتا

 | یدلوا نروص ید د راها دغا تل هکلن یدلو,عوف و یوعدرب ندفرطرب | ۱

 ۱ یدود 4 هراف ¿ شعروک یدکراقاسع نا | هثن : زول 0 امت یکی دک |

 ع هک ینذق رج دوز ندا را رب یعر < لها هدرلفاغز یک كيوک | ۱

 شار زادلع ار ز یتدلوت تحارندساو نما سان هناع هلتهج ون یدلوا |
۱ 

 هبکو ک میظع اشاب رادلع ینوک هبنشعپ یتخشدب ی رکی كن الوالا یداج

 ۱ مترو وفا هی ا وک 0 نکل یدلک هب ام باب هنا |
 داو هدن رک ردقكيب لا شب دکل بویلوا یشلالآ تاق سشتو

 ىسە

 یدنا یسهب ددو شهام درک لکم |

 ۱ ا هدنما لوبناتسا هنا یردم رغ تفایف صوص# هنر لودشکو |

 ۱ زاعو هک یداک تشهدو قوح ردهلوا هی ذماع بولق ندنرایسالوط ۱

 | رل قاع و نسل یغالو كن هتک هبا !بّوط دەنا وط لکد,دسنگا | ۱

 ۱ تورخ توام ةد تکاب ا هنوطو راهش هلن اکو نداالخ ورن دهتوا

 ۱ ضاوخ ناهذا ی دا هه لنهج و ورک رخص رھ عوعسم ینعاصثو ۱

 أ هدننر وصال: شا هلا دیک رک اسع ناهک ات هل وندنشبداوا کیا هدماوعو |

 ۱ ندنشدلوا ش یا السا تشهدوفوخ ی هما قفل وادزاو هتنطاسراد | ۱

 | قفس راق هتشندآ ثاود هتک و یدررک راز نوف هلا تروق هدل وءناتسا ۱

 | یدردا رذح نادععروصوتد شا قجهلواهت شلواه نوسروط هل وش ۱

۱ 

 داتا e ا AEG هدیلاعباب هلا تشهدو تعشخ هلی وب |

E نو EH 



 تونل ا یشەر دم هود NES ا قلود ثاشیّسلو

 ۱ هلی نب رعآو تلالد لندنفا دجا نالوا ورم وی فن هسوک

 ۱ رقول لاوو لایعتسا 09 اكردبا ت کر ح وزادا هوط>خ دا ند: سچ

 | هدابز هرادلع یدنفا مالسالا مش و «دکد ټا لاخدا هنس هوخ هلا لاحاو |
 ۱ | اشا رادع هل سلوا یجهرولوا دف رم نادسلح ردص هر دص5 د

 ندسنسءمز و یشپا مه كوب یاب مه رزس كروب یدنفا كروب ) |
 هبلحردص هلدا مار اره د ( ردروبع سآ ره هکعا تامر هس کس ۱

 لاوتم هن هژب رک | م ۳ مرگ نانو هرواس هقیقد دنجو سالحا ۱

 یدلبا عیب هرزوا جور

 E مالسالا مش نادر بتا كل وب ییا كوب یشاب قجا ۱

 ۳6 هتیفاما ۳ )»ید نابسانش ةتکن ضب ورانطتم ی وز كرو |

 1 یدسیشلوا ر ظانم راک ا لار عاجزا ا یر ره بولد |

 ۱ ها لری یل رس a جد یرلت رت ناخ قط صم نابطاس

 یسهدعاق مسو معو تؤدا لافتا هدننعه لح ی هدنس هرا اشاب دواد

 ندهناهاش فرط 4 ودنک توا وا قانا یطعا ردسصو یدلروم ارجا ٠

 یدلربدپ وا قانا ید هبیاشان راد هدي یدلر و ج وغرس داشمرب

 هنهاک ةدرا نالوا نیم هدنرباع ی جب رح رار لیا رلنایعا یهدننیعمو

 || هن مهخاشاب دواد قر هناواتکرح هرزوا موع هرکصندنوب ویداردنوک
 کلا هل اوقع هرکوب یر تفاسیض نالوا دانعم هداشاب دوادو یدلراو

 عاج هللا یالآو' یدلدىا تکرح ید نداروا تار لا هوهقرب

 هدقداوا لصاو هوبا مه یار هیل وب ناوددو لخادندوبع وط فی رش
 | كم ر رحدب زب غاسر ۱ کت هلو ا شاک نده ر ط هوا ید نط صم ناطلس

 | هعیفد یرکب د یزومط تعاس هکطندقذلروم ارجا یلسلو لسد مسر

 | ىدانوو هل كرديا رونه

 نا باب تلود !نرومًامو تطاس ناکرا جاب هليا مظعا ردص هدعب

 ۱ متن توام نم 3 تک ندا رجا مودق تي بت مسز یموعو یدتیک

 ۱ یدّسا تدوع

 ۱ لب مود رافاع نوجا 9 یدلاق هد 0 : یماوعذ ادعا كنبچنابقا



 یک ۳۸۲ ¥ ۱

 یسادرف ہلکا یعاود ( نوسنلوا رب رقت هغ وباب قرط ها رووا
 توعد دنغانوق مالسالا جش تروشم باعصا یتوک یسنرا همجج
 ندئس هدام یابد نالک هر وهط مدعم زو ردنح سک ره ه دقدشلوا

 نکشلک بویل راح زوس هروک اکا هل نط قحهللوا هراشتسا ییالوط
 لوقو دوع هدکلرب ها اشاب رادلع كنونامه یودرا لومأم فالخ

 كراضح یناعسآ یالب دشنام یناهک ات دورووب بونلوا نایب ردیکءدتنا

 تشهد یازک هیاب سو تریسح راوبدرپ تشپ قجلوا یناعذاو لرد نب رق
 یودرا صوصا یلعو بها هراکفلد راکفا وارد در_ یر ره قرهلوا

 ندعا رازاپ و ربذل وا دوش رادهباو هل رفت قلو هدوراشط نودامه

 عاضوا هلنهج یراق داوا برطضم هلی هما طم یراکحهروک ناز

 یایذه ناهد هلبا نعم یبمالک ق وجرب و یبالامولردو زاغآ هیهبرک زنش
 فالخ هلب وب ییک و ریبدن ینیراهداعا هللا نویامه طخ ییک بودبازاب
 نوناق رٍاغم تصخر ئارا هتوافش باصصا ندا تکرح یاع یاضر
 یرلوبق كلوبنانساو عفد هلبا یییعترکسع یه ورک ذت نشدلوا تاود
 نکیا هدکعا رب رقت ینموزل یراملوا عنمو دص ندلوخد هب ورا هليا دس

 هلوبنانسا ینوک یلاصو راکج هلک هب یرولس نوکو ب اشاب یطصم ماقما
 لاقو ليف باكا موز ییید-لوا لاح هرب دن هاک-٤د راک ج ەرك

 كردا ناب نانع فطع هرخآ تعسو ناسا لیوح ةعفد یک یتیداوا
 تفلک راشخا هسع اس«تجاحو رزلک هما اضتقا هما ) یراضهب

 نکل اهبوا توا توا ) ید یرایضءب بوبد ( یدیا رانا تکرح
 ( رولک مزال كل ردنوک مدآ نوجا یتوعد فب رش غا هدسعاقر
 ضرعلایدل هنویامه باکرتیفیک كرل رب و رارق هنن رزوا كلوب هلکعد

 نوا توعد اغار ذل یلیک و هنب نخ ندنوبامه فرط نوک لوا نامه

 یدتیا تدوعینوک یسنریارازاب ویدنیک
 ردیشب ییرکی كنالوالا یداجو یسیدب كنيمورزوع هک ی اصموب یمادرف
 مالسالا حب نوک لوا ندنبدلوا ررقیلوخد هتاعسرد کكنوبامه یودرا
 رجا لابقتس الا لجال تلود لاجرو یاوعو رودص هل و ماقمعاقو

 اشاب رادلع هرکصندک دتیا تاقالم هلا مرکا رادرمس بودیک هنگلتنج

 موسر هجرکا رادلع بواوا ناور هد مودسق كي ربهدهنقرط



 ۱ Fe ET یر هدرک رسو یی رافدلوا لک ند ودا یودرا |
 لصنوب) دعرک | رادرم ندنودامه تاکر لاحرد هلب رلعا ناب ی تهددلوا |

 فق وت نیکد دمت وا هدام قیفح یدولقاجوا نانو « دا ویناتتسا |

 اف بس 5 راثف رافاع هددسا راتدر و رارق هرزوا كعاراظتناو ۱

 ید ههاود ی تیلجحا هربط> عارب هل 3 نا دن سا الب بودا باتش

 1 نامرقوایریمدنو رهق كن دموق ممهفناط قرولوا راریغاو لامفنا ؛یداب |

{NF 

 ب وای زا همانم الءتساواد ) ییرآو زکربخ نادنوب لمس ر دشدا زالوا

 | مایق هعدضت یرهلوا هلاوح راب وط هنس هلق راثف ن دف رطره هلغلروس

 ۱ کم یسهناخشجو ںوطرضاحو شم رج نشا هسیااغا نایعا یدنلوا
 بویعد یٌسرب و تويا قالوق هدشر ن دشدلوا شمرک ها هعلقر

 ۱ یدنا هدکع | هلباقم هلا گنفتو بوط هن زخم نکلاب
 E اغوغ قحا بوک روا ندن لا دصبوط یسبلاها ی 2ا زا و لوبناتسا

 رد رد یبایآد یتوطس كنیڪتاہق راشاک نوح ار ی رانکو ردنلیصا

 هلتهج یکیدملمب یرااروب راشلیب هاکلصا هد ورة روق ز دنارا هب رحوب نکیا
 اا ضر زا روز یھ و هلردرب ویش ررر نمکره
 هر واقاجوا هدامو ندنف دا وا حج ردە هدو نالر و ندتاود فرط

 ۱ تلالد هنسهیضق ناطاساا ىلع ج ورخ یک و یزالوا لاعقنا "یداب

 وارد كر هید یمزالوب نسالب تیاسها ندا تراسج هنایصع *یرمهرو
 ۱ لعیباح لدادغب نکا هد وا لای لامم طس) هدوهب و لاقو لد

 كلک اهجوتم هتداعرد كن شاپ راد نویابش ی ودرا بواکاغا

 ۱ ماتم اقو مالسالا مش نئاسعلا نیم هک كم رب و ربخ یشدلوا هرزوا

 ۱ *4داعو هدقدلوا نایمرد دام لا تود هوامش یارش اشاب

 | دوم دوخ ) یتردلوا بس هنب روعشو لغعبالسفا هدکنسیکیا بلا وب
 | هلا نواه نذارودصاما ردنرمضم عاونابلاج تراسج هتکرحر هل و
 | بولوتصخر ندیهاشداب قرطوبد (ردتیفیک هعشب هسداشاوا

 كن دنفا هی !امدقم ن رفنوفص هاشداب هنرزوایزلع | ماهفتسا یغیدلوا

 نیع ود مدمزا طخ هرزوا یییدئلوا نیفلتو لەن هدل دورو هداه سرد

 یشاپ اکسل اولقاجواو العرودص ن را ) هرکصتدک دتنا نیت یرلنا هللا

 ربدت هلهجو هن بولوا تر وشم نمجا د-هعو توءد الکو راسو

 < روئلوا #۶



2 ۳۸۱ F% 

 ین ر نیاهآ ته قود را هدانا یراقدنیچهوب یکی هبدنکود شاه
 : : ید شا نرقت ه هل دره ۱

 هننارخ وهو شک بولک ههنردا هبا: نوا طخ ام دال هجور و |
 نالوا شكا تدوعهدکلر هرکۆ ا نولک هولا یودزا را نوه طخ ۱

 هب ورابا كنوباهیودرا هکر اتمیاض هرب ) یخداغا لع یجاعت یلدادغب
 بجوم یراصم هدوهب ید اقا دهنر دا بو سیلک مزال یک رح

 مرک ار ادرس وید (یدلرب و رارفهتدوع هتداهسزد هلا ارآ قافتا ندنیدلوا
 هټداءسرد ندهاریانثا هلیاتارب رګ :نالب زاب هنو ا۵ ب اکر ندنفرط

 یدیشلدبا مازعا

 یرطاهزاغوندندر 9 طاشا اد توا > لداتک رج ك نوا یودراو

 لء تای ایعایراص> راک وب نوعا یا دعا كلانا قط صم یعتابقد وه»* |

 یلبا مور عقاو هدنزافوبزک دهرق یرغوط ها یراوش راد قمر ید اغا
 یدیشهردن وک هئ تعلو راد

 یایعایراص>راکو ییوک هنش راه> ی زوم نوا هرج الایداج ۱

 كنيعفابق و لوصو هن دراني 9 لب ۱ مور رڪ“ الاغا یلعیباح هلا یوم ۱

 همر كر هن دراو را ہد ےہ دو لوز هنس هراخ عقاو هد دعلق ح زاخ ۱

 هرادلک هلءطق نشا بؤاوب ر ولات شاط هدشاوخهماح هلا لوخد |

 یودرا ندنشدلوا فا لاخدا هرم هد ی هماقرانفو لاتسرا |

 یکی غابقوص یس هدب ر رس كنيعقابف نکیا ا رم لروح نواه |
 نداروا نوجا دادءا هیافا لع نر شلوا تاد كلاخ د طاع |

 ردشاردنو ۲ اهد یراوس زادقهر هرانف یرفوط ۱

 یرلضعب ن دنرلنلک ورلیا اکا روعشلا لنخم یرلقاع روهظ هک ان هعقوو |
 "هدارا ییتق ك رااغاو رابخا هبیلاع باب یلاح عقاو ب واک هلوبت اتسا |

 الصا هجا با راداک وب هکنوجهدنر دتا رادیو: سا وید ر دیه هلا هینس

 ضرءەنوداھ تاکر نادر طظ اشاب مافی ات تیفیک ندن :هندلوا تام واعم

 A مالعسا یادم وا 7۳ هینس دارا راد اک وب هلا مالعاو |

 ند:ناج نوبام ی ودرا طقف ردقوت نوا نذا هداب وډ ( هب رزوا
 راروءأم هزانف لاحرد هلغلروب ودد ( نوسنلوا قیفح رولک هرطاخ یسلوا
 ه دق د:اوا لاوس ندرکتسع نالوا 3 هنا الا هجورب تیهيکو لاسرا

 سه سا ست سا اساس کت رسا مر و اس یر نا اد تست تم



 0 عر رواد م نالوا ناب ربها یدنفالا نالا هدنروصو و
 | هلاوافاحواو الک و ندا ذة "هل هو الم و ون هدورا شط كنودراو

 ۱ یدنفاقیفر ندنهدلوا O SE cp لردناقاقنا

 | كلوا یودرا هاها شن اذ ) ردا تواوهالد هنگ ا ماظعار دص

 ۱ كماسا ند اال e هتاودزوذا هجو رغب هلي ل و هدجراځ

 | تصرف هرک.احو هدکعا نیک یرکدوروهل وئاتسا بواوا رغم ندنعاضوا

 ۱ .گتاود یا وه لود نیت ندنامرخ ص ینیدلوا هدکزوک

 | هابتشا هدننجهلوا یدودحانر.سم بجوم كهاشداب یدورو هلوبناتسا
 | شاهدوا نادت ساما فک و رداض ن ڙکلوا نیما هدیاب و ردوو

 | هکاذ هدن دورو هلوئاتسا گهرکارادرمد كر هد( رمو د ه دشک اشک
 | تعرسهدایز ندراودنک ناک شبا نایهرد نان ردقاوا ههاودو

 ۱ لر یصوصخ ناذیتسنا ءان هه داوا س٥ ردنالصرح هتک رد هرزوا

 1 یکالاسءو قرط نوحا قالو عوش هداو ناتسا هوا E ندقدناوا

 ۱ رّرشابف هر نالک مژال.رزوا ك مامرو اص یراکهدکه لو اتسا هبا دس
 لاتا راسو هاکرخو هی و بدترت قانو شیردق هلو داستساو نيسیعت

 | یش*رکب كنالوالایداج قرهلوا رانك: تا ةلب ارت هدب لب لاجاو
 نم ال نزسهلوا یر لک _ لود لاحر کا یو ؟ :a اتو ۱

 ییاشان مارهبو یاش لء ی اخرج هلا حر ؟ ار درا راداع

 شا تکرح اهجوتء هلوتاتسارارب هلا نوبه یودراو شاو هنکوا

 ۱ یا شرار یجدی.هقرف مجرب لمودنکو

 قرلوارمخیب ندنکر ح و یرڑکا كن هک و نب رواد ی هدو اتش یودرا

 ۱ یی هلرفیک حابص هد ودااهندفاتش هل را وب هد افغ نی شون باوخ |

 | یلیصاژرویدشلاقودراوهاب هرکی دک, قر هلوا هوهارم» یک یراکدتسژباا |
 ۱ ا لو یالخ ی ند رطهتوا هدکدتا لاژ سود راو ۱

 ۱ یگ ۲ وهدکمرد شن فیک بوحا سهوهق كر هیمرب وتب#ا ین یه هغي داوا

 | .دکمرب و باوجود توقوا هک و: یولاب یک و دنک ن راو زالوا ی ت هلوا |

 ۱ كم ربا قمح یییداوا شبا تکرج > كنزا یودراا ڪک نکا

 | هب رفتص تاتسا و هزار وا یاسر شکر ه ی تکرح و ۱

 تک للا و
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 و ê ا رجاوةرک اناا نرخ 3 الرا

 ۱ | لاعا یک یرلک دتسا یر اد رس بولوا یسهعینص كني راقیفر هلباقیفرو ۱

 ۱ رلب ددا هدکملیوس یک ناغیبهلبا مہ لعق یرادلعو هدکعا ۱

 | هرکآذمو تح عوضوم یلاو>ا رفشو راس یاب نک ۱
 | تسلیت یروطارما ی ندشنا ر اب قم “ور كر هل دبا

 ۱ تروص هکر اتم هد نب وا هسور هلا هیلعثاود رهمکح یس هخاصعء

 ۱ دم

 1. زوا شبا یدوا یلسعسرات نشو اع ما انضم گن ندکدرب و
 ۱ درج مالا نفرط ه-یلءالود من هللا لاقو لاحنابسا هاک هدا روض

 یلخ هعقووبد یدما بم هعهرحو تب نالوا صوص هنناذ یاس نا طاس ۱

 | "کراس روبدیا هناهب یتنوعر كنولهیسور هج اکو رویکچ دس هزکوا |
 ۱ یکوص ید-هرح راده هدو ههر تروصر هلیناومع هدودحر

 | لبد یرب ندنحا نارامناراب هند هدک دنیا نایمرد راثح والود (قج هلو اهن |
 ۱ ها هسک ك چاقرب a رهس هلءاتم اقا هدهنردا هدوهب توا) بود ازوا ۱

 ۱ ہد زکر ادن هعفا ) ید راد فا شو قر كد ( رویان دیا فالئا |

 | تاقوا "4 اقا هل هج و وب ردیمولعم كن هلج یکی دساکح ترمسع بت یه هن

 | هلا ط٥ رولواولرخ تهج رهزا كسنیک هندامسرد لج هساندکقنا
 | مع هلبا تام ظنت هدلوبناتما هسیازالوا اهبف هسرواوا ریذب تروص |

 ۱ لی واقا هجن بود (ردارحاو قفوا وتم صم ناجا ٥ دلاح رهارغو داهح

 | رادرمسو لاح هضارتعاودر هدهراس دارفا هکنوج هدنر کد ادار اهل امزام
 | نامش هل راع | قلدصتییآ رون ىس لج ن دغر دلو الا ر هدنسهر دم هود ك ەر ک | |

 ۱ یسلر ورارق هت کر ح ندنسارعګ هر دااهج وتم هت داعسرده دنفرظ زور د :ج

 | ن رلنوبابه رادندلرع دنفاهدب ودکربا ار هد هدا هل وا)اشاب رادلع هن رزوا ۱

 ناتسدمه ندفارطا رءدرد( مع هروسزو هنر هناهاش یایکاخو مب هروک |

 | تاسهوجو هد سه وار ارب هلا نواه یودراجد كناناراب نالوا |

 | یراکدشیاریدنو بیئرت وربتدنفو یليخورابدر و مانخءزوس لای |
 ۱ راددردرب و ږی هدناکهورک ه تامدعم | ۱

 ۱ نو2ا یکرح هر داسعسرد هل هجووب كوبا یودرا م رکارادرسو |

 هکنوج هدهسدا شلیا نازهدروآ یتسهاوا ناذیتسا ۳برابر فرط |
 | یبط ماج هلبوق هتروسشم ساحم هسلواناذینساندهناهاش فرط |
Û |سس سس و بس بیو تی سی ی هستم هوس  



 سو
 ازش كج ۳3 رج هنعاحوا كند فا E نا قوح

 ىدا, كجالكا و نديکب تاود |

 هجهقشب بوراص هپ راص یراشیا برخو یضقنم هکر اتم تدم هک هلب وش |
 تاود لاجر هدنوڼا- ۵یو درا یشات ندّقملوا یضتع یی هب رفس تاکراد

 ندنساضعا یس هیفخ نیعچ قصسور هک دتا تروشم قلاراقلارا

 بایسا هدا هدنونامش یودرا قوح ییاجایتحا ید كتهج یا)رانلوا |

 (رولوا رصم هانفرللاح هسرولاقهل و لوک ما لوس كياد قوي رادتفا |
 ملعت كنب ودنک هن هداننا یرلکدتا مهوو هفاخا یرکارادرسواد ۱

 نب قلا شد و نادا: نایعا ادرس دوجود اشا راداع هززوا ییعنو ۱

 ش چ ندهور ءرزوا تی تءالو شفتو رود اب وک هللا نابکس ردق |

 هفرطورب بوقیچ ندقجهورا شاپ رکسنعرس ) عاتالایدل ینب دلوا |
 ناوک اد هره رقس ر وءاو توعد هرودرآ شا تکرح یرظضوط ۱

 اشا , رادلع هن رز زوا یسعلوا لاسرا هماننوعد ندنرا دصم اعم هل رلع |

 یعجوا كنالوالایداجو تک ر>ندنرب اردنا ناععسا رکنص یلک ناب

 یدرو ییسودرا هدف رطرب هلا تلصاوم هنسارح هنردا یتوک یاص |
 e یکیاهدعب یدشروک هلا مرک ارادرم بولک هب نصا غانوا یمادرفو ۱

 ه-فوصو هنوط تودیک هتنسده- كناتلود لاجد هلبامرکارادرسرپ |
 كنارکاذعو و یدلوا رواندیا ه رک اذم یی اکحاو ت ام وقت ر ه را _:ه> ۱

 نالوا وشاب یرکسع یلهجرقو یساغنا رادحس هرزواقلوا ندنجاتن |
 یدلدبا رومأم هداج یل وط هلئاونع عوبشاب و هلترازو هنر اغادجا
 یدل روب هیج ون هکبترع هدازنرمش ینلاغا رادسو
 هدلورتاتسا ه:صوص یسک هلو دامه یودرا هغد هلن وت كرادلع هکنوحو

 تیش# هدق دوا مالعسا ندیماسة* او فرط هلکهر و نعمررب سکر ه
 لاح ماللعتسا هنب نکیشلرب و یباوج یب داوا شلک نوجا هب رفس ماهم ۱
 اغایللعیاح لدادفب یسکص اځ لد ندیه اشدا نيب رقم هد نع |

 یدنیک بواک ه هنردا هلا نویامهطخ

 لدکیمل | مرک ارادرمساب وک کن ص ندک داک هودا یودرا اشا , رادلعو ۱

 تصااحو قالتا لدم تموصحو یالستخا یهدنرهراو تهی و ۱

 < قرلوا #۶

 || عانفاو لافغایلدهداص رادرسوتد( رولوا ییسدناف ظع هسالوا تروشم |



 هدنس هعاقر ام ر هبدیازوم أم نط صم یعقابقیرظا:زاغوبهرکصن دقدنلوا ||
 رایدنلق مان | تربع هلبا مادعءایخد یرلغ,ةرو م رکلادبع |
 ره ظ٥ ايشا هورک هلا یسهناغیاب قطذ رثا كنيدنفا كب تر لصا لا |

 صاو" نیب هلته جوپ ید اک تنوکس هب هم وع راکذاو یداوا ارچو لک |
 | بولبوس قع اسعم نکل یداوب 3 یرابتعاو نا ے اک تزرع

 كنا نکرشذیا لاصص-ا هل هناهاد ش دعا م راداکوب ا شابرایطح |
 یدنیاوا دنا جد یو تکی ترع هد یلرع ندةلماتماو |

 هوا ین وبه داوبنات مارک سعی اقر ناسالا یرجو قوطن هلوب |
 هدانناوت نیا ہد ےک عا باس ییراتحار تانارا-فرط ی دذا هزب ءاطع ۱

 هیهد دطععک نزع هدنفایبس رطاخ زا سا ندهناهاش یرط

 اشاپ رایط الاب >وز_ هکواع یدنوقوط هثب رادار نوت نوت یروهط |
 هل:اشاب راذاک تفرط لوا. هلرسهبالع قوا ین هب رازان یلغوا یباح |

 ندنخاراک طرغكعرک ا زاد سا طع تک الف یییداوا راتفرک هدک دشروک

 ددا زا دات ودا تیاکشتد هلبا تراک یتفیداوا قەغ شلیا تاشا
 هلا ضم زونه اکر اکا نیم هدنغیدلوا کد ندهرکا رادرس لصالا
 یازحا 4 را قایتا هلته یتلداوارهاظر او ریخر راد هنت صم

 نصوص > نیا هاس هطق هدراوکكناسث اب رابط دع ند:هندلوا راکرد

 نییە هنس هظفاح هنراو اشارایط ةع رزوایسغا زاین ندنویا هه ب اکر
 كب نرع هدلو اات عال ر درا هلو نوب ید فا هلا ءاطع هے شدا یدال ؤا ۱

 رادرس ةْفخ وند زودنا یس هت راد ص كنا شان رایظ تويعروط ك

 هلوداه اکر ییفث تاک: ترع یخ د مرکارادرم هاکملا زاهشا همرکآ

 نود بولوا ۳ هراس نعم ك تزرع هدیآ وا او یی هی دا صل ۱

 ید لد و هربمزا یساعنم لهجو یءاعدتسا ۱

  بیقر مفد هلبا بیرفلد بی رنو هلب وا ید هرکوب ید-قا مللاءاطع

 هچم جزو نا دیاپ هیننهتمدبم لقب رن کلام مامی ار |
  هبسداهداوا لوا یدا اق راپا راز راخزا لا اسو تاو راراک ۱

 یرافد الشآ هدافنخ «یداو لا تعرصو نرانیهم لاک كنار یر |
 | ندید دل های شا یگ و٥ هره قاطتفاو شلو اغوا ود رانادف یئاب ۱

 هک نما ¥ <
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 ۱ هاا قار اکح هدا مادعا a در نیو ید اوا ل رعو

 مالعتسا واد رات ودنا ض رعو ناکا ھوا هارارنسدا ی لا لدا عج

 ۱ | یهدنسوتف انا لر ل روان ی داایع 4 ز ال ا هنن زلاوسم ۱

 ۱ ا هلو صع ر یر ولو خارش یسعلوا

 اغارمطح ہم دست رک دا تااعر هر دا مهر رەد ردفا هن وناق

 هنس وام ا قرهلوا بصا یساتباء ررم ادع یلیلو هر نالوا لیکو

 ن دنسح كراب روز انا هللاد بع هلبا اغآ نط صم هرکص ندک دار دنوک

 یذاواقالوف هرق دانا ھار ایج هکر ت رایدنلوا ین هب هسو رب هلبا صیلخت
 نوت شیاوشاک للخ هب هبدلب ٌهطباط هد هسپ دل ديا فرطر هتف هلهجووپ
 | جد نده۰دووب و هل. -تلوا كد شود دنا سات واو لّواتسا نو
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 ۱ ی ج هيم هلوا لب اقى طډ رو ط.ص گالداسا قثرا هوا روئوا ع ضاعا

 ندعلوا ثعاب هد شود دوا و تیا مات لا نیم هلته

 ۱ ۱ موم سل نالوا ا دنفاتوق مالالا میش یشان

 كرل_لوا تاس ۵:هدام ول وراضحا یرابحاص ز وس كغاحوا هژیتف رعم

 3و رس یتیدنلوا راطخاو راعشا یو ىس ومات ۶ داما كغاحوا هلدید اب

 ی دفا لر تره ن دنرلن ات یخ ناب ز شش لر و دص *هلجا

 لیدتف ندنکوا قاوف هروک هر گی دتشیا ورد هنوار) انا طوب a وافاحوا

 هدب ولیصا لد دنف هش ود كطباض هلغنوقوط هتسومان كغاحوا یقرس

 نکیا هدویف تالءاغ صاع قج هلوازکاغا اب شا نونا قم وار هشت

 تیچ شاب هرارس ین رروهن نوئاک كنولفاحواودد ( یزالوا راعو

 1 و وا ك وس رزوس كح هیلشا هن رار ج یکر ەخو كح هیابا

 هنسوفاغاو مایق مای و نذل نامه قربلا شن آ ن دنززوس روم هلبوب

 شنا رپ یس هلج هدنرلکدشا مالعا یتبفک هلءج ین ولقاحوا راس نوراو
 فااسنوردنوک هغادراح ین را ا هنروا نامه قرەلوا ترجو ترمع

 هدنرلکدتا زاضحاو بالج هتسومفاغا ییافا ننح یاو شاب رکذلا

 هلا موتتشو نعآ ناب ز *هلاطاو م وج هنب رزوا راب روكي نالوا دوجوم
 هليا رب رعت هد لاع باب تیک ندنرک دتا رارمصا هد صا ادعا

 e هللا ق < اغا نس 'ںی> لاح رد هکبجوم لام ناهزُف نالوا رد اص

 1 نفقاشاوا «



a ۱۳3 هيڪ تشکر  O۱ ایام جرج  

 ۱ یی سد شاپ هدنک ولب لای هدقناوا هرواشم هلبا بلج هنب روضح |
 | یی ر هش« كرافاع هلببسج قلوا یل محا لصالا ین اتا نسح نالوا |
 ۱ ا راقاعارظذ هند دلوا یورشس "لا هثیپ داف هلوفعو اناذو |

 | برق ۲ ماشخا طيف ردك رک قلوا داسفرب شتمچ ندنتلا یاب كنايد |
 || بدرت یسازج كن . اراده لر کو كنسود: لر ؟ یقیفصلاب ن ن راب یدتبا ۱۱

 رابدټک بولیغاط وید روا |
 | ییددلوا یساممه كنايفشا 4وتموا هددهعلا بب رق اقا نط صم هک ویلاح

 | بس ک هدبتفرط تف وزا قرولوا یشاپابکس ندا ی سا و رسد هدااح

 | یغوحرب ندننا رقاو لاشما بواک ¿ن نارک هرانا یت« قو ماسسنحا یکیدتیا

 یس و ند رانو يخ دانا نسج مود یهو ی دیش ود هماقلو یشابنابکس ۱

 ها م رکلا دبع هک لوا نامه بوبلاقهیادرف شبا هیلع اب یدیا
 كناا نح كر هشارب هلدا یتارفن تلا یللاو كرهلک هغادراح یر رادا وق |
 درو ک یرلسوب ۶ یراک دا يا لر 2] < فا ا دورولاب هنس ورق اعا هل. الد ۱

 قالوف هرف یتا طرب هلدا لوخد ه ورګا ه رک ص ندقدردجآیب و3 ويد ۱

 ۱ یسج زاب نا دنزیم هفرد ذ رکیدو شیمروت ارز هگنا هد وب وا یناغا هللادبع

 رج كرود یدلکراسومحم نالوا یر رها ره دنفا غیا کا اریجو بوریدلاق ۱
 ار ی ران یرکذ هدیلشجداما بوریدلاح , سوب ۱

 كر هب ناوو هل بس ید تا نیغاوا س شعر وهلا یه رهیقیح ۱

 رابشهلوا فیقوت هدنس هطوا یاسا شاب پولی روئوک هغاډ راح

 یدیاوک هبنشعب قدا كناسنو ىج انوا ئالوالا عبر هک یسادرف

 هک زوج همت ندنرلو داوا یشالنمیسانندهعفووب اجر نورب و نوردنا

 ند :عدد) وا لند ار یرابتعاو سودا هم الوا كنیلواچوا یالوط ندهدامود

 0 ےہ تا دن را یصالصسا كن ه رلاغا ی >£ هلا تیچ دعء هدنس وهاما

 تامل طم یک (لاصیتسا یس هج امو دب رزوا كراب روز یک و

 هايج را روژ ندتلود فرط هد ا یراک بسا لاغر لا ننام

 ۱ ایدتسا !ییلرع بش | ایکس هدفدتلوا لاوم یرلما محلی لاس را رامدآ
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 | هدنووا ۵ یودزا نوا هیحو 4 قدس ها ناخن لوا “رک دن ید
 | ماع ییدنآ و ۳۵ عو تاهو سض ٭؛ اس نر

 | دنا كبف ر نالوا شاک نداوناتساز ونشو یشاج هرک دن هیلام كن

 ۱ ی وس “و بس ر هنروا قلا هرزوا قلوا شعذا 2 ههدعفو ردتافا

hE۱ ی وطو یب هد اه فایر نکا بوس بی  

 ۱ هد اشو هیفوص ید نادنرلفاجوا ی او ی > هربتجنو یخ 4 زعو

 ۱ و دشادبا لاس راو بیت هرو هن رالوق

 ۱ ف ارخام هب یدتفاقیفر ها دورو هنا یودرا یدنفا می ابق اعم

 | ¦ ضار ناسا دوك“ ور یتیفک ندر یتنکیا ۰ رکض ندک دشا هراکح

 ۱ قد وچ ەھ بوت نالوا ہزادلع نداتا حاتفو زاشاو رب رج هر یی سنا

 أ | هب رو هط هل. سو نوا یلح ه واسه ی قود را كز ادا هلا رای |

E AT SR 

 | 9 قوف e رفن دا ۳ یا قاوف 3 مقاو جهل

 | نیمآ نالوایزاغآ هلخلوا زاب یهور ضرع لها ندنراتک رح هادی
 | باکحرا هراش افو قیفر موز رب رثا و فیقوت نی اود انا

 هیاغآنطصم یشابنابکع هللا ر رقت هعطقر نوا یره رتو بید او
 | هدواةش قل رطو یشادلو هدداسف "یداو تن را ودنک هدک دا لاسرا

 ۱ یرلباق ما * قش جاقر لداعماکاو رب ؟لادبع یی هعلق را نالوا ی س اداب

 تیاصارادک هد هدارلس نوط ندس هعلق راع نوعا هداعاو ی. و و

 | هبا بوک هرلسهباق یخدرلنون نیک رورع هفرطیناشا راتاو ب ویا

 اقاعت*ندنراقدلوا شلبا اس هتنا رفت یولب یتلایللا هدنغالوق قادراح
 ۱ یییرلاه اشک ر نس” هلن ر رصودناکش Ut براق نصاب قاب هرق یه هورک افشا

 | بوا اغ وچ ی راد يعج قرەلوا س ادفانا ید شابوا قوجرب ندیسشپا
 ۱ قادسو تدعو ته نالوا راک رد هدنرل د لحالاق هر ۳۹ قلا لاو

 ۱ | گداسوبحم ند وو قادراح نانه تواوا دانصو ق افلا تعان ید

E:رلندتنا راذک هم ان اح دطاع هارو هز ارب*  

 فیت ۳ »رب 5 ور ا نالا سوم اربع هل وب نالو ا



 ۱ وللوب , دوناوب یواش هما 2 تی هنکر ج هب هیس دارا أ

 CPE تمادت ثعا هرح الا ا بذا |

 هرزودنک یژوس تنا كم مار مخ وید ( رواک مزال كاتوشود |
 هداموب ) هن رزوا یرلهد ( مهد ردت لیصا م هبا 4 ) هلکع | رب

 یمافخاو مک تیاغب طسقف رواوا تيش“ ریذب تروص هل ىدا ]|

 رطخ یسار و هتشر رس یندا هنفرط واةاجوا یادت هللا ذاععو مزال |
 ناعاو دهن نیفرط هنسافخاو مک كل هدام بودد ( ر دمزاتسم یعطع |

 تاثبشت یدنفا مپ هرکص ندکدتا نیم أت یرکیدکی هلی ھی ظاغم
 كلردنوک تارب رص هیاشاب رادلع ندنکفرط) هلبا عورش هنایب كن مزال |

 رز نو-سشلوا رخ ان یرادصا نوبامه طخ ند هلاک ولم فرط ردسف5

 زررونک هلوبناتسا هلتسانهرپ ندناو هنویابه یودرا هرزوا نک مما ییاشاب
 قج هنلوا حالا ه دسیفیک حاضتساو لاوس ندنفرط هبلغتم هورک

 ندلاحتغیقح روی نيم أن یراناهلبا نیع ود مدمزاب طخ ن هسیارواوا |

 هسراردبا عبقت یشیا هللا باهذ هنظ ءوس هد مما داب رلتاوا رپ: |
 هژرلروص همد ن هدام اریک ضعب | رظن لاح رهاط طعف زرد رود

 رک دا كر هلا هوالع جد تاب مهم ضصءبو قر هدا شوق بورد ۱

 ر ههوغ لاوقا كرانا رع دنفا هدا رارشود هن دیو كعا باضغا

 رانو-سروج هرادا ا اح هلایکح هلا داع راهافا نویعآ قالو ۱

 نیکمرو مانخ هثماحا هساس د مالک ويد ( ردقوب تج اح هربا ۵ة-ثد |

 نازرا نوبامش ندا رو هروک هنساضتفا ) هرادل ندنف رط اغا حانف |

 هلبا قارادرنفد یدتفا جو شلزاب نوتکمر هدام ( رد شارو

gfرد شاروء هداعا هواه یودرا هدلاح یییدلوا  

 یکودیا شعاوا اسکا یتعلخ قارادرتفد هدنوبامه باکر هب یدستفا ج |

 رادرتفدو لصاو هو اب یودرا ینوک ی ملا نوا ثالوالا عبد یربخ

 لصق: هو طقاس نداعیسا ما عیطااب ی دنفا نیا هداژ شواح قیاس

 سر یسهرادا ك رتفد روما ردة هشدورو كن دا جی هلغلوا
 یصنم هسا شاب نان اول هدلسەدهع یدثفا 24 و هلاحا هب یدنوا
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 | رطاخ ناشبرپو برطم ناک شبرو ناک فسسأت وید رازدبا نطو
 | هترودص هینس "دارا هرزوا كجا سوحان هاج م-هطن ندر هکل ویو
 ۱  ولوفسسوم هطعا وب نوجا ےل ا ھم دد هدانا و نکا رظانمو ب۰

 ناف رب هلل وب م هلوا ملص یم هلا اغا یبعت ق هدقدثلوا توعد هب هااکم |

 ۱ انهت ساو لزه یعاس صاب لر هید و 1 هج هب هلا ص « هلاود

 ۱ نجوا یعو م یک دابا ایا ند هاا هل. هد رط اعا قاود یء.ض ,دنسداو |

ETE۱ هلس هسلوا قصر كل زر رءدئفا بأقکر توت  

 ۱ هبلفتم یی هییلنلودو مردبک هلمدآ كم . نوا شا بو هابط قارا ن

 ۱ هللا داسفو هتتف شااو یداوا بار عا رب ز مردیآ صال ندا |

 | معاج هد هسردنا لتف نب ؛ نیدنفا بآتردق یدلوا بابک یرارکج یلدا

 اد هزوس زاها در هد نوسلوب ماظن هیاهناود روما كت نو لوا ادف
 ۱ ہل کصد د ( رد هدکعا زارا سد وبعو صالخا هن طاس ف رطو

 ۱ نرلساهن ضرغو بوتر ي هدرب حالف مورح یراک دبد حافلا دع

 | مدا كعا تمدخ هزعدنفا یرانرضح اشاب هکنوج ) بونآ هنادیم |
 | كنیدنفا ج64 یک یکیدید (ردیلقبا مادعا ی ياس ناطاس الو ۱ زکسرود |
 | هدلافغا یداو نوا كمامرو یبوا بیا جا بولوا ناشبرپ یراکفا |

 | موزالانیبیسهل ازا كيلس ن اطلس توا ) كر دیک هناوب قراءلا لهاجت
 ۱ صا یراعج هیلوبروص حو تحار لزرع دنفاولنکو ش هعف داوا ناب ۳ واو

 | هل رلنایعا یتا موروقلخ لوبناتسا هلايو ولفاجوا هکماد ام نکل ردموزګ
 | یج دیه هبا یشربو مدملاک یدوجو رد هدند الخ كنا شاپ تا ریس ]|

ATیدسافم كج دیک هرطاخو بحوم یر ذاع صد هسیا  | 

 | رکن اھج ر یک نویلبات یروطاربءا هسارف هلج زا رواوا بااج |
 | .دلوبناتسا تقو یی داوا عاخ ندنغدلوا ریکداح تح هدنراد هلبا

 نایمرد اانا لر وطاربعا اعتر هد هلاکم سیاح یاسا س یسعلیا

 هیلعتاود هللا دسلارف هسرولک هع وقو دصق ءوس هدنفج ع ولع ناطاسو

 نوا هکیدلاق . یدیسشعا ناب نج هلوا وع كفلتسو د یک هدنس هرا |
 یجح هلو یرادقر طكس هج كه.شداب ناثل ون هدننطاسر ریس دژ زوفط

 ك ولسم ط اتحاو مزح قب رطو كوزنم تالردعم صوصخ وب هلغلوا لسم

 بج ومر اشاب رکبسع رس .دک دلک قو رونب روک ساو بسا قلوا |

 )1 دا را #۷



KW ۲ 

 خو رد ۳۳ فا هلکعا نار هداوه EZE ۳ هدنسش وا

 لب و ید هدنتظاتس زخاوا لس ناطلتس هکنوخو رلنلوا سارهو

 هلن وا یخد و اب كرادپا م انشق راضعب ندنکو دنا ش درب | روه هر رب

 زد رل-تنلاط هب ر هشنددناو زاکفا رگ ولد ردیممالع هر هن داحرب

 | ید رظهرب لیدفو دیدش نالوا لزا هدندرد نوا كنالوالا یداچح هدر

 dt ادب ناتوک لؤا هک FF زد شالوا ر طخ و زانسخ عا وتا ثرو»

 زاوا كرك و ه فلوت امسا كر ک جیظف نازان نالوا دن زذق تعاس یللا

 اغوعو باناتو وخ قراناتسب و عان نوش وب با رخ ها قوخزت مدنا

 ناتا غ ڻي تبقاع مت نوک زدشع تارظضا سوم زاس راخود یل

 مهلکو د دض یدمشز یزوب هلوا نات رک هتکج.دیا باغ ییاناندوج ورب

 هدقداوب لود هلوخد هندن رقه سااحو لوصو هت دافسرذ ىدا چ4

 هتتسا داو یدتفا قزقر وز هتخاضف درام لار اغاز دو جات

 ۳ . واضح و ضالخا لاک ب , ىھاشداپ فرط هزادلعو ناو قالطا

 | ناوچ هاشداپو تلو جا یارفا قنوز ) ككردما ناس و ت# عونضوم
 مالخالا هک هدبوااق زج اح هدشلا هعلغتع قاظرب یراترتطحت زعدنفا تخم
 الو نیم ۰ باش اتکیش هدک دلک مزال لزع کج و ن دبصاتف ناقصا ناتښضو

 تاس در دیابت 4 ر ا EY یکی طعم ن هوهق |

 | ai هرق .e چ یو خآ |

 سار د هات ثكئاشاز , رکشعرتس ی 4 > | دم هتاود روغآ هدنویگا تفاشو ۱

 ناو ڻيخ هط اسو ییانع نشد هژظم و رثاضو لعنه هک داوا نيج

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
 أ

| 

۱ 

 ۱ كس راتزمّطح نه دنن ان دار د نا سلاع نت لو مش دلوا یا

 | تردقا تاسدکا هنشآدقا رهق ۳ |ثوت لاا هدئس ةياش یک و

 یناظ یالارب زاعانوا ندزببوزامروق ن دالا ن نیا راو یزوق شا
 مالسخالا میش و دلو ضالخ ن دسندکحو تل "یدابآ كرلیعا و

 خرم ندقازوا كراتو نام یاتا هدربش هدو ا رداق قسد هثازع
 ینجهلوا نیحروم مالقاظونضم هکلن و نغلَو مول لر هند ردکعد كن : قاع وا

 عش ام رة واد راشع اتن :ایخ نریم یلورانوب كد كد هتناف هم



 | ما

 NE ا ا اتا شا ا

 أا درب رارھذو مسج رهن ررب را هرد كردنا نایغط ےل وب روص «دقرطره ۱

 | هد رض> زور بوکیک زاسهب م ۳ هل-.یجوب و يدا مظع رج

 ۱ | هویاج رلنآ رلنوک خر اه د ارث ندا بم هنکب لە ةا تورت ۱

 | ك «دناناوبح یشات ندانش تدشو یدااق هدزروخآ بوبم هاب رایج

 | زآ كب هلوبناتبسا هدرضح زور هل تهجوبو یدلوب عوفو تالت قوچ |

 | یزوق لوا ند رح زور هدلوپناتسا وربندندعو هک وبااج یدلک یزوق |
 ۱ هدرمهحزور سک ره ندنعادل وا عابسم مانا دم نوک لواو عاسب لچک

 ۱ تداع كم رو:ک یا یزوف رادعمرب ھوا هئره قوج زا هنس هاج |

 هډ رطح زور هنس وډ هرزوا ییددیالوا ناس ه دع تاع جرات ن هکیستلوا |

 پ ولب هود یا یزوف زا ك ہد اک د باص چاق رب رها ىلع

 یرفن دنچ كر هب هنکج یرکی دکي هلسفلوا یرتشم رازه هتس هتلره ۱

 یرلثب داق كل وياتسا تقولوا هکن وج هقبشب ند ے5 دلوا فاتو حورحم ۱

 | یب هجا ندنافدلوا عش ود و رب یشرب هقشب ندتباعر هرلت داع هلوقموب ۱
 | قج بودبا اغوغ وبد لدءهروتک یتا یزرق هدرمضح زور هلب را هتجوق |
 نت ایش وب یراصءب |

 ۱ a ید ر ا ت تیعمس و و قفاوت 4طا ۳1 اک بول یا قنالوب 1

 ۱ یدروپ دیک سلادتعا كي جد راوه ی ۲ ینیدلوا هبزاوم هد هیعبتاود 1

۱ 

۱ 
 أ

۱ 
1 

۱ ۱ 
۱ 

۱ 

یئوک یلدا نوا بالوالا عید هله ۱
 ۱ ریه رص داب ندبا روهط هداوپناتسا 

 تب.شهدو وج مظع هقلخو شەر وررضو نابز هجملجح ربا تمایق |

 نکا ۾ دن را مدار چوا تواس نوک لوا هک هوش رد شمروټک

 | یتیدلوا قاکارق فرط ره یک هک بورارق اوهنب فرط هناخ دغاک |
 ١ هشا ناللک هنک وا یراکژور هبصرصاو ولت هد ر نيا بو.ھ دلاح |

 و راو م هاو انشا هاو و هلردیا عقو علف یراجشاو

 رز ور ز یرابک و قباق قوحر كر هچ بوریص یتلح ندنرلبف رانفو ۱

 ۱ نوشروق دوو یاس: لا اخ یزانب ما کج رهن ی



۶ 
 هک دش روک هلبا اشاب زادلعو یدنفا مار بوراو یدا شک هتسودرا |
 هرک اذه یداوءنالوا رادهب نخ دصهمو بولد وس ینکیدریک هاو كشبا |
 هنوطو شلو ییرهرا كرادالع هلبا رادرس هکانوک هدعب تویلبا هرواشمو |
 هدنسهداو شلوا قفوم هکم ردعا دهعت ہرا دلع یس هظفاح ما كنسال اب ۱
 یدک هه ردا هللا تدوع |

 لرذص هرک ص ند دوغ هلو انه یودرا هل-ه>واوا كنب دنفا هی ۱

 سلحت ناناوا دع هدیمرکا رادرس روضح یتوک همج یا مرکب |
 ندفدلوا مکرارق هطاصم زونه یدلوب مانخ هک راتم تدم ) هدیموع |

 *ءداعا هاو روب دا قوس رکسع هنادغد 4 یک ندیکی ول هیسور هغدو ۱

 مرا قو هدم س وشراو ند مدسقا ْنآ رب ندششدلوا همدقم هب ر>ح ۱

 فی رش ءاوا نیفلوا مها قلوا مافها هنعفد كنس هلا ناتسب مصو |
 اصتفالا یدلو هظفاع یلحاوس هوط بوااق هد هردا قله ودرا هلا

 فاو رادسقم هتنیعم اشاب رادلع ەد رک ع مس نوګا هام ۾ ادعا

 یوو قلخ یسویق ید مرکا رادرس هداضتقا نیح هللاسرا رکسع
 ۱ زک دن فروض تْعا تک ع هثناح دیقوص هج راک تس هلا رک Ù ردو

 یدنفا 2+ هدقا هدّنعص ییالعتعا ند شاپ رگسع 9 قرهلوا

 هثس هداوا نالوا عاو یدتا تدوع هرکو یدیشلردنوک هنفرط كنا

 ود ) نکس رد هل زم شلیا لوق نآرو ید اشاب رک بط رتب هروک

 هلی رلع | ناسا ی روص ول یس هلج دفدتلوا راسه:تسا ند راض >

 ىدوآ کک اهداو ضرع نال,ژأب نهی راد رس قرظ راد کوب

 ینیدثوا دعو هنس ودنک هدقمو شاردنوک هل وياه باکر هلا
 رد شار و هند یخد صلت نالوا راد هنغاراد فد هرژوا
 كلوالا عبر ندو دلوا شاک عموم ییورخ هیارحص كنوباه یودراو
 ی رهذ هګوط هد هسلا شاروفررداح هنلم ودرا یلوک هعج یھ وا

 قرف یرلب رکبو ماکع یل ,خ ناساوب هدرارداح ردنا نایغط هرب ندرب
 ند: دلوا شعر و وک بولا ۵ هک رچو رداحزوا چاق 1 شعا فناو

 كوة ره هام هللا لاحج وک ندنفب دلوا لباق تک ج هقرطر_ ردق هتفهرب و

 ند را هناخ هللا حارخا هسنلح ودرا فل رش یاوا ین وک هسصج یصنوا
 ردشابب هناوا لفن هر هح

Fهک نما % 4۷  



 1 gr مالالا مش .دعفد کیا هکر ۳ یا طخ ا نط صم ناطاس |
 : ۱ هروهط هک از خم و هراشتسا هلاراص>ا هنوبامه یارس ییاشاب مافم اق ۱

 ۱ .ندل اح تیع> ید ی کیا EES نأ کا هراحو جالسع یوهسج

 | هليا نوبام یودرا بوبم هرب و قاش باوجرب هلنهچ یراق داواربخی
 لاجر نالوا ینار ادفرط اشاب رادلع هدمربص یراق دلوا روبج ه هرا

 كمرکا رادرس ) هدفاروا نالوا دراو .هدییهاوخ رخ تروص ندتلود
 هبهردا اہک ضعب یک ییغوا قلی هدلابع یتیدلوا راکرد ییعض
 | یدلا هب یزآ یک قد لوا لصفنم اشاب رادع ہلکا توعد
 | کوا هس زلروک یس هراچ ندیدم یدلوا مزاع ههل ردا هلبس هناسهب وآو
 ندنعدلواجر دلم هشهدمتالک ول ون ( رولوا ناچ یکوصو رولاق ندفعلا

 هبا درط ندهردا كرانل وا یصوغبم كرادلع ند هناک ولم فرط بثعرد

 ۱ نوابه طخ تک ءاي اتط> هم رکا رادرس نوجا یدس كب هند باب

 هننیهماشاپ ی 1 یظفاحم زاغو راه ۶ يک ییاماو لغوا ق وار هلکارډلوک

 ک4 یک .1دیا رودعم لذ هتساضصر لیصح را رلع هلق و رومأم

 | هناصعاوقورع ۶ یک ناطرش شو لود هاب كمر ۲۱ رادرس یدفا قور

 ۱ ندلاحر ناری ۾ مدرک یعهرک الم هب رقیب داوم ضعب )د ربا لولج

 | ىس ها تاد حالصا نوا ی طاہر عفد .دب وراو هاب كرارداع یر

 ۱ ارم ید م رک | رادرس ( رد صم و لاح قفاوه یسعیا

 ۱ لصالاق) یر تم دا باوک وید ی ےکو باوصتسا

 | دهاد_سا هدرا شيا هلوعم وب و ردراو یس هفر اعم كن دنفا 4¢: هلکنا

 ۱ 5 روم اهتروص هللا لج یدنفا ج! لاحرد هلکعد (ردراکرد یفایل

 | هدقدنلوا نایمرد ینجهلوا تافاکع رهظع هدنس هو نایب هب و دنک
 قرص ندب س هدهع كنمدخو» و عانتما هډ "یداب یدنفا چ

 كا م رڪا رادرمس اکا ع افشنسا ندددنفا قیفر ه دن ها 95 د وگو

 ۱ نطفلوالرد نشداوا یلکودق نساناط بوناص تیفیکر ی عمه ییاوکتوب

 | یدتفا قیفر نامه دک دا رادشا هماراو فیلکت زا ندنکیدم ډا

 ۱ زاغآ هما رو تح حاضیاو م وک وات هدنفایس تاشا ٤ ةھرکا رادرنس

 بوک هللا زابنو اجر دنس رپ و " هل دعو قاراد رفد EE 4 ینو

 ۱ رادلع یدنما هر ها . دزوآ كنوبو > تاکباو مازا ې یدنوا 4

  ¥ ERSرنتسمزا 1



0 NT 
  1هنب | دن ندسنکیدنکب لاع شو لاح شور بوقاپ هش راتکر ح سسلوب كراب ا

 ا لحاس هساا ردنا روھ یسهننروف هئتفرب و رساراکزور فار |

 | لوا نکیا و س ےہ | د قلروذ بود,ا ۳۳۹۹ ین ندملادضگ هيرا قلوب

 ا ا لوتعمو یسادضک یز اطلس سا یهاشداب * هراس« ۵ داتا

 | دهد ؟ هیاهبلار اروم ناطلس یدنفا ناعع و توف انار یردارب

 | فیطات هبا نم وفن هنس هدهع جد یتارادزتهد نوبامهباک ر بواوا ۱

 دوج یچزوةط نوا كرفص ءاش هنشدنلوا فیقو هدنداهسرد هلته جوو

 هب یدسافا قیقر باسکلا سو یلادخک یاو ترادص یوک |

 یتیدسالوا هیج و هب یدشا بلاغ باس کلا سر قسا تساب رو |

 اق اسو شو عوقو تاهیجو صء) هحوئامه یودرا هد هرص

 یجتور هرزوا ینیدنلوا ناس هدعناس ج نرو یاع ردص ی ونکم

 نيسحن نالوا شاک هلو اه یودرا یاتشم ارخومو شراق هم رانرا

 ناوند ناکحاوخو ندنناقلعتماشاب , رادلعو یساشواح هلاص الا یدشا

 رد شمل وا یشاب ب اصف هولا یود را یدنفا دیس ندن ول ا

 ندنساض ءا هیع> ترەج نھ هسا زادت دا نيسو ج: و بااغو قیر

 ۳ هر واو مام مهم زرب هدنوب ا۳ یودرا هدا اح یراق داو
nكنسدن وا نمار داشا رادلع بولا دنا كنم : راجوآ ینودامه  

 كل  هناللوف یک یکیدت سا ید قرط قتراتیعجوب هلغلوا هدنلا

 رل يک هدن ود امه یودرا ن م ندنکیدشا بسک رادستقاو لاحر

 هنن نوا داره رګ ' دایطصاو هدکشنا هرباخم وا یک هلبا یدنفا مار

 نکیا دک غ زوک تصرف هرز وا كم ردنوک هلو اما یر ندن راجا
 یک اش رادلع یرکسعرس هنوطو تافغ ندنفعض ی م رک | راد رس
 هل بس الو هہلغ کاو تراسح 4 ۴ ۳ هلا مدارب ریکسلا دن دشو واتوو

 هلبا اب وڏا یافهض ماطر یک یرظان لس اراو نسج ۳ ییغواقلس

 هام رم كندنفا قیفر هلکعیا توعد هیهنردا یرانا هرزوا كعا قاتا
 هدب نک ر دق كن ٫ نوا هدنتروص راکشو كص اشا رادلعهن رزوا یراعشا

 شارخح = هەمان ییدداوا ت ۳ رع یاع تشهد هنسلاوح هردا هرکس

 ق>ح تولوا سالت "یداب د هی ی رک و هد هنردا لر ۲و



 ی هوس

4 ۳۵۰ ¥ 

 ندتفلم اقا كاا نا طو رم هدسیاطهر هدهساآ قید یس هينا

 ۱ ندف رطره نیا وا دب وم نساوعد كن هلج یسعا ش س> و دل اهداز رایج

 تعفاوم هاوخ ابو هاوح ید ییطصء نا طاس هرلهاربا نالوا عقاو

 د قلعالس یوک دهج ىج وا نوا كمرع هلغلوا روم هر هدعاسمو

 ۱ هرژوا كعا 4 هدهفویع د ایناز ر رابط هرکص ندنسار >ا كنسلاع

 ۱ ایام کا نانلوب یاتیتف هدنوبامه باکر هنر هلا لزرع

 یدلوا یلاع ردص ماقمع اق ىدا

 ھلس هدهع افاکم بوراو 4 .هردا هلت : روم ام م ایا ید یدفا قانا دع

 قاراد هسک نالوا لدم ندناو یدلزوہ هبحوت كلیجهرک ذن كچوک |

 یدلدبا احا هب ید آفا نوهص قطصم یراد رهم یدنتا سدر

 یدلوب لوص> ی ها هلتهج رر كفرطرهو
 فہ صدم هلیس راد ندنعبدنو لاکر یه هاش دار ر هحوتهدنع> اشا رابط طعو

 aE لبح e شل ردنوک هب .هنوییداززس یی ردک

 قلوا ییادقاو ییسرا كمالسالا مت هلا مرکا راد رس ھم ندد دل وا

 | یسلیا تماقا هدنرازاب یلغوا یجباح هدب ودیغاط یکل هبلغ یکهدنشاب هرزوا

 طخ هلبا صوص رشا ینوک یجکیا یمرکر كمرحم هتسودنک نوجا
 هفت دظفاح هكى ؛ وراو هنتکامو ۳ هی وطانا هدک داردنوک نواب“

 شئلوا راصطحا وک ندنفرط یاهاوخ ر ضب ییا دقت

 یهدششاب نامه ندهدلوا ات داغعا هتتطلس یف ورط هد هاا

 عبا هنا روهط بودیک هن رازا ییسعوا ییاحو بود يغ ط یرکسع

 ردشلوا
 ماها هوب رس تاک ر ادت هدانا ینیدلشارظوا هلراشکاشکو الثم وب
 هل و ند-نهندلوا ب رق هماتخ هسا یئدم هکر اتم بوم هنلوا انتعاو
 هدیم رکا رادرس روڪ ح ےاشالکا ی وا مخ و وص كشدا هسردیک

 اهافش هدب وراو هنواه باکر كشر, ندنلود یالکو هراشتسالا یدل
 لرد یادشکک نکلروک ندهمزال روما ی للا لاد “هداواو ضرع

 نامع یدیشلردنوک هر داهسرد ندنوامه یودرا هدناواو یدنفا ناعع

 هن راتموصخ نالوا هرکیدکی كناشاب رادلع هلیا مرک ارادرمس هيا یدنفا

 هک دلیرکو



 د اا نسا زب ندن را راک هند هرژوا ۹

 ناچ یرصکی زوی ج از هدک دشود لجخد هتنبرش مماج عاف بوچاق ۱

 ع ھا ۶ دالا رک وا فو اظ رک ید یدنفا هزز ءاطاع تدا هاا

 ٠ تباحصو تنواعم اعطقا هفوق رع هلبا لامتزا رل رها دیدٌشو دیکا ةف رمش |
 ۱ كعماح توو لی نذو» دوا ندير اوا شعا هاش یتنماعموا ۱

 ۱ كردا كنه “لاد ناشف ا یر ےک رب ندنسنفونق ینتق ره 1 ۱

 ۱ ییماح ٤ مطرح هموخ - اف راب رشک هن رزوا یسعا رارصا هدهد ادم |

 روبح هدست یوق رع هلا قیضتو رمد > دار حبو: هنا نوش روق هنآ |
 نانمه كر هتلئدخ یدشا هللاءاطع ن ؟یارلشهر و رارق ۶ ريد كل

 | تاذلاب نوجا ی وا مادعا كءوفرع i ماصقاو موش دا عءاج
 ومقر طره یتته هند داوا س هاا ا اروا شا نابکس

 ماتم هنر نگیشفهربندن جاقر,قریدسغاب نوشروق هوا |
 یتییدلوا ح ورع هلک یف هاج تنها تولوا مدق تباث هد دعقادم ۱

 وراشبط قرهران یرلد رنککیوبار هوا ندوفر و بولوار ح لاد هدااح ۱

 . تقواوا ردراشتبا م ادعا بوروشود" هار هةرطءو هب وشد هسا شش یه الرا

 نفخ نور شود لب د لقا خوا راشو ده رەق یرصگی ۱

 ۱ هدام تد مود رع "یلاخو یسم ءانلوا تراعر ردق رانا فاد عاف ن گنا ۱

 نقش د نکا راکرد تج هلوا روم میل تاهت ںویم هنایط ههلحا

 نوشروف ھا فب رش عماخت یک روالوا ت هد هد رزوا یس هاا

 نب یزید كن دنق هل ءاطع سابا مس دنا مرحقر لتا

 | وکی بوجوک زور ایران ارا ین هرذف ا ۱
 | هرژوآ قءاللوق هدنهیلع كن دتفا هللا ءاطع یخدوب ندنراقدلوا هدکعیا |

 ۱ یدبا خ التر هدئلا یسامص>

 . با مور یزا-قافو تد و تهح ثكکب ترع 4 اشا رایظ قحآ

 . ندنرول هناپ یلوطاا رد دص ه:یدتفا ندلآ سم یرکسصیضاق |
 هن ید فا هللاءاظع نوراو قعاوا یزلهواعع لندنفا تم هحاوخ |

 . رل راطخا۰ هنا ا ینا هتسهراخ یلرع لناشان رایط ناه#و رانا ۱

 1 تلع كفرطرهو دراو هندافسرد یدافا قالا دز قاارا لوا هتخدا



 | ی یدنفا قبفر هرژواینیدنلوا ناب هدفی ندلخ امدق» نوا لاصتسا
 ۱ . یواطم یدک داک هنداهسرد یدنفا قیفرو یدنا زاد مرد لوک هدافترد |

 تانک ت تا رو شا هتیهتو بیئرت ر همده لیت كاج هلیهدا جاش
 ۱ نواصل یلضا دة هد هنآ شتنک هولامه یودرا توئود ةف

 ۱ ای ا را نالوا ماقعاقهدانئا لوا هقشت ندگ لک
 1 = یوو دے ءوش ہدف ےل ناطاس هةوا

 ۱ و نورد رد نام و هشدح رهلی> 2 ینیدساارب ارب لماما

 | گر هلب روك ما یارخاو درظ نارد كنا لاخ رهن نیا

 / هر > هیفح ج هدنتهزا یدن ها قفر هلا یارا قم ور راد کوت

 ۱ "ب رزوا كنوب و یدیشهالشا
 Ê ا ا ات یار اهد اشاب رایط ( و مایف هخمزو ییسهرا
 ۱ هنس هراح یفد یا نامه ردقوت هاتشا هدنکح هک هترادص

 نکیا ندناضف لصالای ردنا مارا ییورد هداس ردص ولد 6 رذيلملتا

 هداز لحب نالوا یراد ه- 3 نسی ر هلی لوخد ه یناکجاوخ ر

 صب هتطلم یرطو نا هنامرحم هنفرط قاجوا یدنفا قابلا دبع
 : كمرو ۲ یی صم ودنک یتدواو شاردنوکهلوباتسا هلبا بولسا هعدخ
 | رایط هللا ىدا هللا ءاطع مالشالا و جش هدک داک هلوئاتسا هلیس هراهب

 | یدناش ایا i اه یعوقو توادعو تام ەدنسەرااشاب

 | ده ماتم هلباروز یغاہب !دانتسا رب روز كن دنفآ هللاءاطع ہک هلب وش ۱
 a 4 برع كلا نی وقوط هتطالس ي دوو عقو یسهروط ا

 ' نوردنا ىق FT تر۶ هداز شاپ ناك ندماطع رودص ۱

 ۱ | ىذا آلا ولقاجوا كنبدنفا هللاءاطع هدلاح یی دلوا مزنلم هو یامه
 ۱  كئدنفا هل !ءاطع "یخداشاب رایط ن هرکی ۷۶ ۳ ةلوا یاب هن هناهاش ددر

 ۱ هاب وب ندشیدنلوت هداما گاو لمس هدئفاقمو قاتروق ند نمک ۱

 e الصاع ی هنانهاش تعفاومو لیم لر هزسوک تاليه ص |
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 ۱ | قنا دم نو ندنهورک زانو و ناف 22 اط زال هذاا لواو |

 ۱ تو هک رلز : رک :وارارف همت ھه تز لاس ردنا یتاعوخ ڈان هلتتنارف ۳



 ترا

 ندا اب لعنت ناثع كد مالا هرژوا لا ییزوس تففاوم |
 دیه را همدق» قفاوم هنجا كار هیر وه :تر رس الصا یا توک و

 ردالود هم دخ وربند هوا ت تاوذ یرلک دد تاود لاحر ) . رکصذ دک دنا ۱

 ردنراع ندارجا ییما نالوا رداص یر هفیطو ردیلوق ما یس هلج و

 هلن وب ردند داوه نالوا لالا قوبسم هساا هدام نالوا هعلاطم عوضوم

 قاشقا, مارک رود ص هلا ها ی فا شو مظعا ردص هد ران صم ۱

 كن قوا و ردمزال قلوا ی رەھ د كتوافاحوا هرکصندک دنا ۱

 تاع نوح ا نع رب مه الاو زالوب تدسع * راف والثمو هد دلو ا یقفاوم

 ندتیعب نوعا تاود لاجر ۾ رکصندک دا قافتا رانا اما زالوا روصتم |
 هلهردشالوط هفرط ولقابوا یشیا هنامکح وید ( زالاق هراح هقشب ۱
 یدنفا ناعع لوا ندنا هد هسا شابا مایف هنلج كولقاجوا ید رذت ۱

 یبهدام ءلودنک هنامرحم بوروک نب رابحاص زوس راس هلبساا یر | ۱
 هدزکبرزوا یالوط ندتسهعفو نامنع ناطلس رذا ام رذلا ) وری رقت |
 تعفاوم هشیاو یامت هللا داعم - نکیدم هدنا هلازا زونه یهکل نالوا |

 ریذورب ز هلبا یهلابضخو رهقورهظم هبهیدبا تنما نکغایوارک هسردپا ۱
 رع" تناها ربدت ندشداوا شعار ذك واد ( ردررقع تج هاوا ۱ ۱

 هدصوصخ ون یب رودنک هلبا د-ءاوم عاواو تعجایح هر ولقاحوا ۱

 تمعدنمکید الاح ) قردلوا نا نکن یس هلجج هدک دنیا توعد هقاشنا |

 كتطلس رودو یتیانع راثآ لزمدسشفا میلص نا طاس توسک نمکیدپکو ۱
 نوسروط هل وش قعوقوط هثلیفر یلاعت هللاذاص ردتکر تاضویف ۱

 رگناج ید یصوصخ یعلخ زرولوا یاج مصخ كرلندىا رظف دب هتفرط ۱
 لکدهلاق هداموب هله یدلوا یش, اراضق هسلصت ره نکنا لکد نع ری |

 هل. رلمرب و در باوح اعط واد ) رداکد ندداوم كج هروتک هیلق ۱

 هلوساتسا اسونأم هرکص ندشاقا هدهردازور دنحو یدااق هک و طریذت ۱

 عاربي یراب رهش راد هنن رخ نب نسکم تک قوح یسراطفف یداک

 اغار دنوب ید ھن رب كا هللوا راد هن رخ عا مسا هنن ر بولوا تو

 یدلوا یلیکو هی نخ |
 نزا ایشو قر ھوا ,دینا شولج داما هبا یازاب قو ]
 هينس تصر هنا هتداعی رد كناشاب : زاد هروا كمروتک .دوجو ۱



 عطر
taسس تر تماس احساس سا توس تب سس تستی  aeور ور هو مع  ern nگن سس سس ی و سی  

 هر اطءل عنامالو اصل عفا دال ۱ یدبا قرار

 كنافطصم ناطاس ندنهح رب و ییاحكیلس ناطاس ندنهح رب لصاحا

 ۱ یدبا هدهرطام یئطاس

 + همفو "یدابم #
 1 ریس ناطاس ید رقم لر اعطصم ناطاس هرژوا لد لوا نام هدالاب
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۱ 

| 
۱ 
۱ 
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 ۱ یهدنولامه باکر ادا هدا و تولوا هد س هہعاد كمردتا ماذعا

 | ندنرلک دنیا ماربا هدادز هیاشاب یسوم تیاهنو مادقاهعانفا یتنطلسناکرا

 مضنم یفرعم كنناک را نوبا مه یودرا هرزوا قمراتروق یه یخدوا
 یدیشءهردشواص هل اوج ینج هيم هوا تأ رج هنسا رجا كشیاوبهسشدلوا
 | ماقم اق اشاپ رایط نالوا ندنراتثد كیلس ناطاس عدقزا هنب دزوا كلا

 هدیولام هی رز سو ول ات رودکی تن رقتئابخنیب رعءیدلوا ۱

 ۱ نامه توئاص بول هن لودنک ینیدنفا قیفر نالو باتکلا سیر

 رب دشود هنسا دوس قعردناو ید ی رکا رادرمس

 ۱ ندنمدلوا شارب و یجاوم (ذذل) هدن وامه یودرا رکو هدنواامه

 كب نوا قراصم نواامه یودراو هس تاس رک همرکا رادرمم

 ( دشاب رکید كنر يهايس زارت الا ) و هلبس هناهب كءروتوک ها خسک ۱

 هب هنردا اغاز دن ىج ز ندنراغا نوبام مر =و ندا ر 5 هل بس هموهز

 نوگایدوجو “لازا كاس ناطاس هام اللا ید هلبا مر دم یدنیک ۱

۱ 

 یسارجاو نی راقاسفتا كسناجر نوری و نوردنا هدنویامه باک ر اب وک
 هديا وب و نایهرد نغددل اق هن زا:هفاوم ك کرا نودامه یودرا ناھ

 هل. اتایح دیف كابل دنس یحظع ترا دص هنا رواوا لصاح قفاوت

 قفجهلوا لّتسم هدتاود روما قترو قاف دعب اهو نغجهلاق هدنسهدهع
 ید مر رکا زادرمس ید اناس و دعو هرزوا قلوا ندهیاهاش فرط

 | هد ب روش هژلیس لوح نرادص دن نا e هدکعا تاقزنسا یرادلع ۱
| 
| 

| 
۱ 

 ۱ اه هما ی شاوا لیاعم هن زوس كنه دقلا مو موش نیما بار < لواو لد ۱

 هدکر لنا هلعل وا جاشع هم , راتهفاوم ید لالاحر نالوا اب منو هدامو |

 | یادنه الوا رذن رب زی هرزواكعبا دن هرس رب زو دیص نب ولق

 ۱ دل مع فشک ی رسوب هب یدنفا نامنع یلوروم نانلوب لاع ردص ۱
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 أ ۳ هر اس یو EF EA اع صع لوا ۱

 ۱ هيلع ها یددا مدان یعوح كرلنلوا بیس هنءلخو لأتم سا ۲ ره پوقاب ۱

 یمیلس ناطاس دن یارا قور کا یناکرا هیفخ تیعج مور ۲

 ۱ راب ددا ۵ دعمارا نس هراح كنمراترو ۳ یاود هلا سالسحا |

 | ناطاهک یدیاوب یخد یزدکر ویب لا كندیئس تنطاس ناهاوخربخ |
 | زواج ی هنسرب یسواج یخد كنافطصم ناطلس یدلوا یدالوا تواس |
 | «دازهشقلهرا لوا یدلروک یرءراما لج زونه هدنوبامه مرح ن نکششیا ۱
 ۱ فیجارا ضهب هدجراخ یک شعا التم هاتلع هعرص یخ د دوج ناطلس |

 ۱ کاو یدنا روصح کا ید ہما هجالوا كلم هوا یدرویلیدسی سيا ۱

 ۱ ؟هدوعسم هلالس هساازالوا یدالوا یخد كلا دوخاب هسرواوا لاحرب

 | راحود هلاحقلکارقرب هیمالسا یاضی تلمو قجەلوب ضارقناهسنامع |
 لس ناطاس هک وبلاح ۰ یدیاروتفو ساب راتفرک سکره وید قجلوا |

 ینبداوا التبم هرکوب نکیا روس هداب ز ندافط ضم ناطاس ینا لصالاق
 تايح ٌهعاخ ةيامرس ییتبحاصمو سنا كلا نوجا عفد یتشحو قااهنت
 | تیاشک و تردقهدافطصم ناطاس هنصالخ كلودو ند نک دلب

 سهح و باق طور ههبلا راشم هدا زه یحدوا هدناب و ندنکب دعهروک

 تموکح مزال دعاوق هللا هباکح ی ى د دک ونک و كردتا لما

 لاس ند هضراع ولردزه یخد هيلا راشم هدارهشو هدکعرکوا یتتطاسو
 ناطلسیپ همزالتامولعم قرهلوا هدامآهزاورپ یک نیهاشدصخقو هدازآو
 یدیا هدکغیا لو خا ندعلس
 كن رب رق هم قطصم ناطاس هکهردىا نط یسهعاشا هیذاکثداوج هل وا
 ۱ ليام هنفرط ملس ناطلسالاب هجورپ تاجا راکفا ارب ز یدبا یتاعینصت

 ۱ وتو نم تان ینتنطلص یطصم ناطلس دعقدلوا تایحرب واو و رک
 | كنوب ولما یتسهلازاو مادعا كولم ناطلس نامه بوبالک ای کج هیمهدیا |

 ۱ هدارهش ی همام راکفاهدلاج یرلقدلوا هدکیبا لعو یس وازدر ه نوا ۱

 هیلعلود وشراو هراغاو راب نوا من عمه یخد ندلداع هنف رط دوج ناطاس ۱

 و دک تتأرجح a سش ثداوح قح هلو تيبس ود أم تعا هوا هدو

 ةا رام "هد ادهش ۳ ی> هرات روق قلود ايک هک واج رلب دیا ۱



(U % 
 ۱ ۰ رم له ) بویع وطاهدلریو هژره هلا نايشانتكب
 ۱ ییطصمناطاس قرهلوا ناکماو لمحزوس هل ص و> یرهیلاونم فرلاکئو

 ۱ نده وفطصم ناب رقه ی” راددنا شعاصوا شعر ند رلدا جد اجر

 یوغربامانلک تقاطهنب ر هلماعم كرلنوب درب ندرارفاکوب ء1 ) یس رب
 نحهاشداب هسردرک هلب وب لیدنا هل اعم هک نو نحرکسع

 عفد ران وب رکلاب

 ۱ ك بولد ( ردحانحم ه:کرادت رگسع بر لبج ماطر نوعا یرلترضم

 كتا صیص# وز نریکنقت یک وط مم قم هلشف نو وط عقاو هدالفوا

 ۱ رد) وهم ینیدلوا یرارمع> ریکباج اه ید یروص

 | یرل هلمامعء ءوس وارد واردو یر هل خادم هش ره كرلاب روز هکنوحو

 باصصا هلبا تبفاعو ماجا ة-لاظمو ناشب ر تلود لاوحا هلیسح
 ۱ هدست قد رود هلا قلاع سے ندنرلفداوا نارم> تب وزو د شر

 | هلوش ینارادفارط ملس ناطاس بولوا قرف ردق هک هلبا زودنوک
 ندنااجرملس ناطلس هدنفارس یاربعا ینو هلس یطصءناطاس نوسروط

Eندنرلسناطفو دشر كن دنفا مهاربا یباح هلنا یدنفا دجایب  | 

 اهافشیکیده د دردی ظعا رد لو هدن ایح یسا رب ندنسگبا هل

 ندرلنالوا شوب هنر تیل ناطلسو رد. ورم ندرلن دا عاما

 یراوطاو عاضوا كهبلا راشم راب رهشو فاصذا تب اهن یخد یراضءب
 شعا قفاوم ه.نملصم جام یراتفرو تاکرحو قباطم هتمکح نونا

 رلیداوا ردیا فارغعا نب راطخ ودنک وید
 هدانز كب یس هب رکسعو دیکلم روماو هدلاک نعص هل وب كن هل ءنلود

 | هیعور هلیا نوبلپات یروطارمءا ل رازمسلارف نکا هدلالتخاو شاشنفا

 یس همام كن هست اعع کال ام هدي یردناسکلع یزوط ارعا

 ۱ رطح e ا ةه اها ود ا ۱ ظر هلا> وب و شا اوا ممصت

 | یدبا شخلوب هدهکلهمو هر طاح عق عقوهرب یورو كب اجراخو هدهمارمو

 سوکروط بقاکار یسشنآو قش رات كب اجراخوالخاد هیاهلودلص الا
 | هرکص ندنءاخ كيلس ناطاس صوصا ىلع توالو هدسوکءهرودو

 | كردما یاعیتسا یراتوا و رطخو فوخ هدئروص كدلروک یلاثما یف
 داکش ندرمصع كا هک یدر ردوا ۵ ب تد طاس ۵4 تآ ون قوا

 يک رلندا #۶
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 || یدیضوبهب رح ناطباطندنامولعمو هب رج باعصا كج هدا هدناموق هرنا |
 || کدیا هدلاحاسنف كپ یخد یسهب رګ یک ,یسهب ر موق كن هبلعتلود تسب

 یهیلع قوفوم كش ره هل هسناوب ناطب اضو تارفن ماعم هکیدلق ۱

 یراج دین تو 5 دوم هك الابا الاب ی ار ر یاهتیغوب» هلا نالوا

 تو امنه سولحو یدزوسم لیدر ا درام ھن د دردم تابت سه ندساغيدلوا

 ها هتک ئاش و شما ندا الع كناوذ لاخر ناثلوا م ادعا هوا

 ۱ قرص رەخا هر هدوهب یک ر کنید ثاربم هد فسا ساوا :e ردق | و

 جرج دوب نم غسل رل و و هدیه نزلا روز ی رد ور هاب |
 نوعا تحاح تو هلا اراخدا اطاتتحا لیلس ناطالس هقشد ندق وا | أ

 تالو ید یوتلازدلاب تال ەتەك ك یزکد ٫ یتئداوا هدکشا وح

 : هداعلا قو لاملا تس هش هرج ندسنغد دلوا شاروگک هروح هلا قالا

 یدنشاوا لاکشاو هتناضهراحود |

 ند داوا لن ۳ یکزادت ها ق> هنلوا فرط هدو راس روما یس

 سار 9 را رو 9 هم طا رفتسا کلا هسک يت رک ن ساق راخان

 نوامه مار هر هدش :اصعر یش هاش یا يركب راد کون 93

 رووا دارا هلقر ( ۷ ) هدرز یروص هک یدنا شاردلا هساق ۱

 دناخو تاک د هناتسآ ندودرا ئدتفا نابع یلاع ردص یادش هدعب ر

 a هبلام روما ةدب ولوا لتخاد روس ش ای نالوا لاو هرم هدیهات ر اوتف 1

 یو ردنا نایهرد یئ تاقا وشا هدف دا وا عورت هنار ؟اذم زیاد |

 دوق زد بوت نادرا ر كلالفو نالفو رد ووش نك کر كا

 ردقوش ندنالف الذک تولوا غلاب 4 هسک كي شا ومع هلي قيج

 ع ودحما تیح ن هةل وا لواحر هعط اهم ركوب ندنالفو نالفو

 فراصم نردعا رو رص هام ییا نکبا ردازواګ یی هسک كب یرکیزو

 یدلبا تشد ندن یسلوا روی هنیداشک یلنج كن هیلهناود نوا هب رفس

 انهارت

1 

 سکر ھه هل الرا وب شاط لوس ۳ هصارمعا نادیم دص رع "یداو ود

 لاوس ااو قرهلوا ت نابنج هو بالف ىدا بام طعفو توهم

 نایخ زود ردشلوا توکس ناب رکب رس دوا هزکصندک دید رده, ظع



 ہم سست سارق

 توروق کیا نواو نیشقرف یکیا نواو نویلاق مسج هءهطق یکیا مرکب |

 سس ےس

 | كف رم هاهو تالو شب هللا تارفن والک وکص نالک ن دیلوطانا
 3 لا وام یودرا هلغلوا كس نوا يتوج جد ۵ کاسع یراکدردنوک

 | ها" و غالبا دت كسی قرف ها لاس جوک یدوجوم
 | یشرد ارز" یهللشالکآ یکچ هم هللروکو یدم هلل روک شاار
 | تاهو رفض هج ووا هلا قرلوا ترابع ندانعآ یس هلوقردب ردو
 | ذفان یرما كامرا رادربس هدیلبا مورو یدنالکد هب رک دع

 | فوقوم هنتمه كناشاپ رادلع یس هرادآ كنوبام یودرا ند غا دلوا
 | هدن را هایم هلا اغا ینطص لج نالوا مکا راد رس E ییددلوا

 | هشرزوآلاقثتسانالوبعوقون دنفرطاشاب رادلک ی سان ندندورپ نداروهظ

 قسه:هدخو دتکو لاحر نوامش یودراو یل رش غاهس مرک اراد رس

 | ۴ یداوا تدك مو ر نیشن :شع هداروا هل اتدوع هن هنردا ناعتسالا
 | هدروص كدلروک لاثعا هدئرام طدساواو هدندس هرا تارج هس و و
 أ یسدیعص روک و نودوا هداسءلا قوف هدلوباتسا هلفلوا اتش ندش

 | یسلاها كرک ندسننداوا لغو طب ید هد هنردا یک یکیدلکج
 | مدل اع یرلسق دل وا هدکمکخ تف-شم مظع قلخ ود را كر حس و
 | تاکرادت ارګ و ارب ندنةیدلوا یضقنم هکرانم تدمو یدلک راهب مانا
 سالم نکیشلزاب .دیک ۱ رعاوا هفرطره هلکلک مزال یعلوا ثبشت هب هی رح
  رکسع ینزج ندرالحم برق هلوبناتسا ېک هلیشو دیمکی زا زونه هدنلئاوا
 | كيبشنوا یدوجوم كلو اه یودرا هد هترداو ید الشاب دعا وا رارما
 | بیرف کس زوي یرکاسهیهدشتکل# كن هیس ور هدلاع یییداوا لاب هرفن

 یدیا
 | شالوا اشنا لمکمو لزوک هرزوا دیدج زرط هدءمماع هناسرت تقولوا

 | ید نو اقرب نالوا اشنا تسدرد ورندتقورب هقشسل ندةدلوا دوح و

 | یدیشاربدشا هرع یوک یصتلا كنالوالا یداج هلبا لاکا هداشاوب
 | هکهدناف هج یدما لباف یخد كزادت ننامهمو تاو دا كرانو هج هناسرتو
 ۱ ره اس همطو سو 3 ندر دلوا هن رګ رکاسه یناک رادسعم

 ۱ یرکاو ههالب وط ند رلف ایزو همرسود جد رانا یدیا لکشم یاعاو

 | رار هاکنو یدرولک مزال قمل وا رمهجم هلبا تارفنربخ یب ندنلاحزک د
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 ۱ ید ول ۰ لب خدنسولج كنا ناطلس ار :eg ا ۱
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 اپ یراج هدراّصف ِک هدنراو> ر رکاب ی کح لو تساو یدلاق

 یدلوا زام هئاوا 70 هاو زام هلا ام ند هب وااو تالاا ر ا

 وسم ره دل هلا یدنفا هللا ءاطع مالسالا و چ شاا ید » هلوتناتسا

 دانا سرا ید هد اب تست ناطلب بولوا ه دلا رل بلغم

 تراظف هنناماظن ضعب كن هلکسا كوس هد رادکسا قح ید نم هلا

 رادکسا هدمرح لالخ یدیشتاوا نیبعآ یکصاخ رب ہرزوا غا

 اغوغ ی الوط ن دنسارجا كناماطا وب رلشا داوی هشا رفن دنج ندنشاب وا

 تاماظدو تاصوص> رد راشعا هراب هراب ی یکصخ ایا ی بورا

 ید سم 1 وا حد « ی

 ناخ د زباب ند رک اظع دادعا ) یرل ر > ثا یافطصم ناطاس
 ید یرلترمض> ناخ نايا ناطاس شابا فقو ی رب ره یرانرمّطح

 ناخد إد. .ءناطاس هدعد شم ردرآتداکش ولد ) شعایرع ا ھ

 شش N یس شو یری وط تعرس هدنمصع كل شراترض>

 ید هد هناسر و اعا هنعج هدب دج نکات رادههرب هل هان (ی.دجم وط

 هد هنابسوت كن هب رګ رکاسع کما ا ا6۶ قر هئلوا ان هلشق مسجرب

 نا یلسناطاس اروم يدیشعاواقوا یس هن رامون ایههو دوح وم

 هدرادکساو هدنکلتنج دنواو هدنغوا كبو هد هنا وط یرلترمضح ثاات

 نکیسشع | الما لبا هدندج رکا عو اشنا را هل ثق اددحم هد هناسرتو
 یرعکب هب تلود هلذع وا اغلا لب دج ماظن ږد شا ا یلخ الا هوو

 یسدراوسو ندنراردش رد یرصگب یسهداب تنسودرا تلودو یدلاق هدنلا

 یک وط رد كم یدی هدر بولاق ترابع ندراع با.هاو یهاهس زارب

 نامزو رو وب هدنس هظداح یرزاغو ر د هرقو نک ةا رانو هدهسا راو

 هناك * وطو یدا رووا م ارعا هللا ودرا یرادقمر ندن رلخما هدب رح

 ناک هب ودرا جاقر قرهلوا ینالوم* كن صع ملس نا هد هرهأع

 رک شت ی ودرا مسچ هد هسا دوج و» یرلواط بز لیکم و بوط

 یدبا سس هطدار دهید لس كڍ هديا

 هلرکسع كيبشب نوا نداوبناتسسا اشاب یل> م را ا نک
¢ 

 یدلالب وط رفن كب نوا ید re هن ا لوپتا سا ب وقیچ



 < سو
 سس

 ۱ ی هلب وب هدرلب e هن دن ا اشو ۱

 ۱ لردپا قوس هب رکس هقرفرپ هنن راوشراق ندو دوا هیسور بولاق هد لا |
 ۱ زا و#و روت م هی و رم

 توعد هب هیذب د هب راح یرلن ایس رخ رحو لر هیلب وس رزوس رو رهو عام

 او نایصف دیدمت دش هلبا لالخا یی ۳ داهدا كنااعر نالد هدا كر هیلما

 یدیشلوا هشادلاو قو راحود mE ندو ندنکو دیا هدکعا

 یش اک یرماوا كرل )او بواوا هدن رالاران ا ةو رک, ول وار قااا هنس ول

 نکیا یسع بط + کیه كتل ایا یرهش هنسوب یاس ید یر

 ۱ یرلیلاو هنس و ندا داوا ت وعص هدمط) رو ط.ص هلی ی رح

 ۱ راقاش وب و راب دبا هدکشبا ت ه اقا هدخس و ارت بو هر ول وا هداروا

 ۱ ا دوی ی رح یسل اها راد مرش یم وصلا یل

 | درګو فول ا 4 هد وک ہد دم تدم ییک رارابغلب ها یرلناب جان سا ر <=

 | هشیدناو فو ردقوا ندرلنا تف ولوا هل:هج یراق دلوا لوغشم هل اتعارز
 نايصءكرواغاط ءرف ن دةر ط رکیدو راب مصندقرطرپ هد هسادنا زالو ۱

 ۱ سس ؛ رخ كنارف رد و اش نصف ع هلازو اب هدف ر طظ هنس ون هرص هراو

 | عطدن یس هربا هلبا تالاا راس کت تااا هتسوب هلدسح یرلتیا راسنجا

 هژوک ارو یرلٌعا توق رشکن هدایجاسلاد لر زمسنارفو ند: دلوا یک
 شالئو ههبتش هر ول هنس وب ځد یزلء رب ون دا طض یب رو -ھج

 نب راثطو مولا يد ی السا لها ك هنسو هداشا لوا قن دو

 یدنا راشم ود هنس هسا دنا هطقا

 مانرب نکلاب یزارو هدلالعتسا يعاد یعغوح كافرصتمو تالو لصاطا

 كن هيل هنود هلتهج وو هدلاحرب رسنوفو زسکح بواوا یبحاص ناونعو
 هيام روءا ندشفیدلوا هدلالتخاو شاسثنغا هدانز كب یس هیکلم روما
 هحرک او یدلوا راحود هلاحرب قشب راقو فیمض 0 ید یس هب رکسعو
 وک یجد هدنرود كنا هلرئسح یی واخرو سح طر : یلیاس + نا طلسس

 هنح ۶ "هدعاو هنن هلیسح یناطقو لفع هد هس دبا فیعض کاب هینس

 تر > هب هینبس ساوا هدر ط رهو ا راو تع وکحر قفاوم



 هک ۳۵ ۷
 !هخ شب دوز ۲ یاس ست e و eet توس یتیم ساب - یورو n a هر e ae سس تست هر سیستم

 هلتسح ته ذم داضا ورث د هتوا یرلم ور را هطا رکو هزوم كرکو
 نایصع هکر رگ كن ول هیض ور ەد رفسيکد :اناس كسل راذوا لئام هب یا هی ءدس وز

 ربات 0 نکیا سَ ا ردعو قوخر + مزز و 2 بس ر رج و هيسور
 ند؟ افا نوش نو كس اءود ةیسور لر دنا كرت هرّزسلارف ییهعس

 د وشحب هدانز ناددشم و دن. کک رلموز نانو كف وک راد كکب

 یدنا م سمو نیما ندق رطوا ځد تا ود هلتهح یرلفداوا

 لکشریفر طر قرهلو محسفنم هتم وکح یک ها یسلات هنوط ام دّو» هکنوحو

 هديل ونک بول وا هدنلا كلغ وا دنو زاب یفرط رکددو هد لكابلغوا

 ق رە ویک لصاو د> ر هد و را كنسکا دانا علف و اشسا اخ

 ةف واو ن دنغ داوا رد اراهظتسا ندف رظ رکی د هس رول رب دش ص ند ڈر ظر
 ند دغ د: ون ةد بف رظ ی لاخر زودواهزادا هن ودنک و دنکو رنده وا یساضق

 كوو یاو ىزا اتق دعش وا هدنتهح نامفلسو یون هدالخ اس هنوط

 ید كسنکللاو ندو تق واواو یدرواوا نام هنسمشااخ هلت رکب دکب
 هبا دیه اتشاب راد هرکنص ندلفوا یکسر یدبا راو تیما كود كب

 یداو تعسسو یذوفغو کج * هر ادو یدلا توق هداب ز اهد تبوح =

 | نایضغ كن ات رض یخد ندقرطرپ و لاسبقاو دوف "یر هلهحو وب كلا

 ۱ ااو یرابتعا هدانز د هد هیادتاو دا دز یدک کا

 ۱ هرکوو یراق دلوا شلحارب هدندن هباءلود هت ها اصلا دن ا

 | لیم هنفرط واه د ارف هدن اوا وب ځد رانا هل راته ج ےک تو

 ۱ یدنا قضا لودر هدن رزوآ كرلنا اشاب لع ناد همش طوف یدا رلشکا

 | رهطاا ةو ش راو دک نوساواهسدارواواتلود نق ندجراخ هفام مع
 لع امار لدا یاهو دوا نه هنا تص یک یرلفد لک ا ینفح داوا

 | فلخ هنلغوا دن وزاب و یدلجوک یسهریاد كلتا نیدو لباس یالتخاو

 ندو ندنش دلوا تد اكو تو اار دق كا د هد اشا سردا نالوا

 قلو ایم هیش لغوا دنوزاب هحرکاو یدلوا لئاز قحا یکاوا كنکلیلاو
 قرتلوا هداب ییبشبو یر اودس یکن چوآ هدا اشان سټ ردا هرژوا |
 هلت دذا كن دو اک توفو هد هسا راو رکسع نكى نک كیزکس ۱

 سد رجب تاصءرب نال وا ردق هذار اد ندتدو ارز ىدا لوفسع



 ۱ كن 9 نیم ایت 2 ر تمدخ ہنیراکفا كئلاث لس اطلس

 ۱ هدرف س وب الا هجور ن رکا . یدنا رشاوا بس هه رک لیخ نديليخ ۱

 ]| دیدسج مان مدنوبا مه یودرا قر هناوا زارتحاو رخ نزا رک

 1 یکاسنع نام وب هدنزلموکح هر اد كرنا ندنغب دم هب رب داود وک ۱

 | شاپ لع یلکیناج ردش ام هوا قوس هنیرفس هیسسور ید هلم |
 ۱ تم قرهلوا ندن راشد در لح ماست ظ) فسا اشاب راءط یدیف> |

 هن راد هيس ور هلل وا ر دن وزوا یان ندکع  نایّجع یماج | ۱

 بواک 4 داعهبرد هردص ندسولح لناهطص ناطاس ٠ ىد سک | رار 8َ

 نکل یدلوا یاع ردص ماقما الا هحور و یداوب رابتعا هدا ز كي

 | كنا ندشیداوا هعدق توادع ,دنر هلام رل هداز رابج هل نا و دنک ۱
 1 كب نايا“ هد داز رابج یفرمصم یغاصس قوازوب هنن رزوا ینلماع اق ۱

 | یدلک هنس هدار ها ن اص ع هلا جورخ ن دنءاطا كر دما شحوت |

 | هعطق بولوا مسقنم هنوکح ترد هچواشاب ید یلبا مور تقولوا |
 ]| یس هی ون> تهجو دند اشاپ رادلع یسلاب هنوط ین یس هیلاش |
 | هحور كغادوانراو هدنم> تاکب لیمعمآ یلزربس یس هدطق اینو دکمه نعد ۱
 | هردوعشا یک” ف وا هفکو نل اشا ىلع ید هم ےہ یک قا هعسوط اب ۱

 | یوف كرادلعو یدیامدن رامکص تسهر ز كناشا میهاربا فرصت |

 یدبا یراج یکح ردق هل وبناتسسا ند هن وط بولوا هداز ندنس هلج ۱

 | یدا راو تم رداهب و رواکنج تا ردسق سد , زوت وا یرکیو
 | رکا كلبا مور ندنفب دنلوب هدنفافت * یار كلا ید كب لیعمساو |

 ۱ هلاحرت و كيتالسو نعرح هد هرا و یدررو یذوفن : كراداع هدیزاطا ۱

 ۱ ك لیعسا هج زکاو یدسیغوب یا چ كن راو رم صم هیولا یک

 ۱ اار نکل یدبا لک د ندناڪګا برضو برد بواوا مدار رابتخا ۱

 فارطا بم هل دلوا تادر ردا یس هکلم راعاو راتوط س وخ

 ۱ و تعارز نا ما هنس هر اچ هئا كنا هعب ناینس رخ ندفانک او ۱

 هل:محو بولوا رو٣ رهدلب نانلوب هدننکح وز ندنر کرتا یوا یس ۱

 یبحاصتعو n راسأر حلبا مورو تور و ایه هدابز ك جد یابی ۱

 1 بهر = ه مع ود سا وا هدایز تور ارماو نایعارباسس دلاس ییبدلوا

 1 تاعرو *



$ ۳۰۳ > 

 | هنسک هل سادام ندنرظ دنا سالتخا كننشاوط نالند مرح تاوٌا
 هدکلواندقلچآ ارقف هجن ندالعو ندلوسر دالوا هک وبلاح بویلوا عفت
 ۱ یدروتوک بولا یارخدعو یدتا الینسا یب هن دم یاهو تاهت یدا

 | توقاو سالا هدنرلما ردو رم یرلف دشاط هارتذدنص نون یاعص رم

 ید رنا دع ولتعف رغا هد املا ق وفو راحاف هج ن نم هلا د مزو
 یدلو تیاهت هداروب یچالک اش ربج یدیا راو

 بولوا هلا لوس رب هب هیلعنا ود عمو دام یس هلئسم یاهو وب لصاحل ا
 یدااقیمه> كنیصام حاح تراما نانلوب هدنس هدهع كن رالاو ماش

 | كناشاپ رارح ی دلوا لئاز یک یکسا كنکلیلاو ماش هلتهجوڊ

 هلبا كل -هثلکوک بو-شارب ه داتلابا ادیص ید اشاب ن ایل نالوا ناخ
 ىدا لوغ-ش»

 رلبا دب زا هبا هب ردقلاوذ هدنفرط شڪ مو راب رک: هلا رربما داد
 ها ماد عا یرگید : ید اھا در اروب و رند 3ور یاب ندنراهوع

 نازوقو هدنعاط رواک یدرزامار هنشا كتلعو تاود بواوا لوغْشم

 ید لک د یزاعح ج كناود ورد هوا هسدا هدنراغاط

 ندنرلحا هدناافو كبااو قر هلوا ادب رلنم هلوک وربندټقو ر هد دادغب

 یذ وفل كالود هل ما" ځد هد اروا هلءلوا تداع قاوا یاو یسدرب

 رادتفاو دون یکسا ید هدنرلیلاو داور هام ع یدزام هوا یراح

 یدم هل ر وک هب و تک رح رد ندو رط وا هنهیلع راب اه و 4:4> و تویلاق

 ید ی رلیلاو تولوا با صام ر ع كب تقواوا یلیلاو م ورضرا

 یرکسسع رس قرش اب کاو روناوا بصنو لزع ن دسیلاع باب بئاج
 كب رایلاو هلسغلوا دح زس یارو یک: ۍدا رولو نزاع هاو
 ۱ یدبا نورهم ه هدد وم هظفاحم ارصح یوق

 نوژب رط بولوا مسعتم هدست نادناخ جوا یرلفرط رکید كایلوطالا

 ی روکناو هیداما نهد یر هئرواو هدننادناخ اشاب لع یلیکسلاح قرط
 ناشع هرف ردف هنلحاوس کد وا یف رط ترغو هدرا هداژ رابج یرلفرط
 یرلنهوکح *هراد كن رللاو نامرقو یلوطانا هلنهجوب یدبا هدنرالغوا
 | هدنصوصخ دیدج ماظ را هداز رابج هل رلاغوا ناک هرق یدما زاط كب

 یک نا % 40 ¥



۷ ۳۵۲ 

 لراباهوو رایدا وا ردا دادعساو هن اهتسا ندنلود نوعا یصالخسا

 رایوس نب راکدر وئوک بولا یا رح دمو تاره و یک هد هو ریش "هر هه

 ۱ ولو ات ادعا هسا یرلزوب رلدیا رابا هباکح هرژوا قلوا ند ر راک فو و

 ۳۰ الا دن رلّغاخ هلا یصرح اید اب ییاوعا ددیعص لوهع 9 دیطالسو

 TA هد واق ظوفحو نوصم ندراکزور ثداوح د وخا نوح ا
 عضوو لاسرا هب اروا نوح قوا لاسعساو فرص هداهج نما
 یعیفح هدلاحینیدلوا هدکعا دیازت رلنوب هلبا ماوعاو نیس رو ره راشع |

 ۱ م ال سااو هولصاا هیلع ین رلئوب ابو ڪڪ یدلوا تا یعمر ناماوا

 زالوا زئ اج یلامعتساو ذخا ند ارو كرلنا قئرا بول وا یلام كم رلترمضح
 ندوب هسلا مالسلاو ٠ ولصلا هيلع ین یدلوب رارعتسا هدرلنهذ ود

 تیغر و لر الصا هل اومار ادا ید نکیا هدشایح رد ارم«
 هددص دیک هال بلا هيلع لوسر یرلیش وب رک او ید را شمامروس

 || هللالص مرکم ین ارز رد دساف ید وب هسداراثع وق هاروا قر هلوا

 ردیخ اسوا كسا لاو ءا هه دص ارب ززا1 وا قدال هد لا هفدص ۳ و هيلع

 ۸سدندا داره رلیدتا عنم ن دا هق دص یکساه نو رند روب ود

 لام ارز ردلکد عاهشا هرکص ند ایح هول ردعافتا هدنابح لاح

 تاابخو ځابو هداتدو ردشءارپ هرزوا قلوا نداند روما ق بانج

 بویلوا مچبقو ٹدبخ لاذ دح یف لام طقف .رواوا ثداح هلیبس لام به
 یا لو سر تو رواوا نی جد هدن 7 هنا رووا قرص هک ع

 تفااحم هن یهاواكنا هدو رد هللا 8 هئاسو تعا یشو قلدص

 ۷ دسنیجاتحو ارعق هد ودنا راخداو عطو نا هر ی یامو كعا

 راخداو عصو هباروا یرلئوب رکاو رداکد هلا كملنا مورګ ییب رامکس»

 راداو ظع> هرزوا قئلوا هاعتسا هدداهج ما هحاطا یدل هک ندا

 جاشحا = ك اتش كنک ولم و هکزرید اوج کو هسر د مروبدا

 . روم ه هطحاصع هلییاطعا تا رضا هب ادعا كدروک شر رارطضاو

 كد هیج دا راحود هرقف یب ااعرو راج نوا لاوما لیصعو رلیداوا

 جد هد-ااحو هکلب رلدلا یشرب ندنارخ دم لوا هت راددشا قییضا

 هلن , و ردنوک قرهلوا هده هه ر وبن ةر ET ھن رهاوج صعد یک را

 ندنارخ دمو لصافا یدلو !عقاو یزلکدا ف فرم دن را ۶ روما

 هک تاوغا #۶



 رک ۳۵۱ ¥ ۱

 ترطصم هیاعنلودن دن رک داک هدیا تساکش ثب هاش ندنناشس ك ارل اھو ۱

 هلبا مح یافناو ر دیک بوک ندرمصم باح برف اذه عم یدیاربصعو

 ههاء> ندوک یتترغلرلساهو دنا نیب صدت هور ؟ ندنرلف داواردبا تدوع

 كساهو بهذمهرزوا یییدشلوا نام هدعباسدلج ه؟نوجیدروناوب ناک

 ندک غیا دافتعا لج لرش یرلیش قوچر نالواهورکمان و یهنماع رش یسا سا
 برغ وندن داوا تا الضر هدنل و بصعت طارفا وواغەدنىد صانعي ٽرابع

 قعاو هدتودب لاح یڑکا هدر هسا دافتعالا نسو بهذاا یکداام یباج

 یراکچ هديا ضارمعا ود تعدب كرساهو نادنح هدنرو دک هل دبح

 سان صعب  یدرارویعا تعلام رانا ند تدا وا تبن د٠ تالت و را آ
 سانتتسا بصءت تاوذ لیخرب ندنسال۶ ناتسرع صوصانا لعو

 اردا رظا عطق ندنرلنل ال نالوا راکرد هس> دافتعا 4 راساهو ید

 تآ ارجا بوقاب دن رلتکر ح نالوا دوه شم هدسشاوت بصل طرف درع

 نجرادبع نوجا حاضبا یسارو یدرابا نيك قبر هءقاو
 ۵ دنفاپس ناب ییعباقو یس هیس جوا یر کد زویکنا كب ویشا كارى

 داربا هدماعهو هل جو هصال خ یب هرقف ییددلوا شەزان راد هرلساه و

 أ هديا
 رلیاهو یرمعءو یاش حاطا بکر هک رد یترمج هيلا یو خرو»#

 لاح تعیفح یدلوا ع.طعتم كرد للعت ود رويدا عنم ند یسأن

 عن یرلتلک هح مرزوا ع ورشم قد رط رای اهو ارز ردلک د هل وب هسا
 ید و كعرش یک هحمسا لجو انروزو لبطو لح جا رليدا
 لس ا ا  یبایح هراغم هکو لاح رارون دنا منع ی راسناک هل راتعدب
 یدعا ضرعت هرلنا رای اهو رلیدشا 3 > و رايد تک بواک هنس و و

 هکمو هش دم هل:هج ی یراق دلوا رعت یک دج یاشو یرمصممج لداوقو

 طعم یر هرصو هف ولعو هقدص نالوا یرلشعز رادم كن سل اها ۱

 هل رالایعو دالوا یراس بولاق راناملوا یرل دارا هدلوا وب زك اب اب عاوا
 ضیا ید رلرضعب رای داک ههاشو رسصو رب ده هيج ۳۳۹ طو |

 یااکو تشارف ذو هلن زا دارا ییلواودار هو تاکش ند راباهو بودی
 ندا راساهو كنيمرح دانم قلوا لنا هن رل نیرو نیو ےک



 | TIEN ورا PONE فالام ا

 | ندنددلوا هدلاتاود تادراو هلم جابو ردیاقوس هلح یکیدتسسیا
 | نکبا زاساوا جاسنح هتعجارم هفرطر نوجا هب رک سع *رادا

 ۱ هوا یود را هل لا هدنلا دبلغتم یژرب قوح كن هس ورع تالا یرلهرکص |

 | یداواوم هلید | لیصح هني رخ تابترهوراکر کسعردق یکی داتنسیا

 , ندرلنوب نر هوا ندمزا-* تالاا لصالاف یرافاجوا برغ هک هل وش
 ۱ یدزالوا ا نادنح هلاملا تس ۴ رخ

 Keb ىلع د هداتناوب ب واوا ه دتیلغت یدانا كراثم هلوک قاانارمصم

 هدئنیعم اناج ییدیفلا یارما الا هجو رپ كردن هبلغ هرلنا

 ۱ راهقرف رکید ه دنلناوا یس هس چ وا از شب هفسل ندفدلوا ردنا

 هن رلتعاقآ هدا دیعص كرانا هليا طارش صعب بو شب را ید هلا

 | هناك قوز رم ندارمما قید یدیشلر ورارق هلا نيف رط ءاضر

 یارما هدلوالا عید لالخو ی دارا ٹاک ہر ےم كب لس یب ةمرع

 هب هفرفو هنر, هلةلوا توف كب نیهاش نالوا یسنر كن هیدارم

 | یدلردیک تعلخ هکب مجلس ندنفرطاشاب ىلع د هرز وا قلوا سائر

 | ةمو٤ تشا هدرصع لضاطا ی دلر و یتراما دیعص هکب قو زرو

 ۱ ۳ ھج هرخذد كربصم نولیحا یو دیمصو شالا تدوع

 تو 7 ندنوک یو كت اشا ىلع دو شلوا ق رطرت

 فرطر یس هلناغ نم هلوک نوت نوش هد ةا شخفلو ,دکتبا

 هش و كرلنا هک داک فعض هن رص یا را هک: دلاق یدناش ءار هلن دنا

 تولطم نوا یر« بناح ندنوب بوک یرهدر ؟ رهدكر اشار لع د

 تو لایکتسا اشا ىلع ل هدر و یدرو» هل وا لصاح ,داف نالوا

 | یودرا نیل ام ۇس هنغر دا وا مامی رزوا رلیاهو ید هسنیا

 ۱ كح هددا بد ات یرلبساهو ز وه هک و لاح یدزامهلوا یضهدافرب هوا

 ۱ یدیش ارم هل وب توق ردق

 | تام یدادسا كح یا رط هلي سالي دےسا نیھرح لرل اهو هکیدلاو

 ۱ قوحر ندنسلاها نيم رحو یدیشلوا ید هاشور طظع كر هبم السا

 بولک هلوبناتسا یک و هربصعو ماش یک كردبا ?ê هارت مارک تاوذ |

 1 راس اه 9 را
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 | كنويلتا یدنفا بع e دن ب بیک تقالق هبت رر :ey اس

 كنويلبات ینوک تدالو گی ربت الا هجور نکیا هد کا امد هنلئاوف رک |

e ۱هل-كود ارس وآ بوروک کیدلی وس رازوس یلترارح یلترارح  
 قردلوا لالا حرشنف هحراب رپ هژبا لال دتسا هغر دلوا تشابه هد را هنایه

 شمالفوب قب رزغا كنسدعلیا هیسور هللا كينزنم نوحا لاح هاسکتسا |

 یصادصعم دیس و دنک دیش قمارازغاء ھ ندنعب دم هلا هنشررمس هد هسا

 كشبا بوشل روک للا یتابماش هرزوا قمروص یتسهدام هلاصم نالوا |

 یی رلتاکش نالواهدنعحاش اب ییع یل ناد همت :یچدواهدک دت اتءاکش نگر ۱

 روینسدا ینادابصهیرگیدوینادفب وقالفاند یسوا هیسور)رار هل ارارکد |

 (نوسلک ییاوج مل قاب ی دارا هجر روق هعروسزپ نوا ۱
 ۱ ردشم وط اوب هی تقورا ما هل العاو اوا ۱

 تی طاسد دک هلن ارو هط هیسج هعدو ر هنهدلوتاتسا هدا هداشالوا ۱

 هننالیصذت كوب یدیشعیالدبت هنوت نوت راکفاو لاوحا قرهلوب عوقو |

 یغیدالو, هدر وطو عضو هرج تقولواالاجبا م دوم ندرك

 مم هديا نایب

 هک هرضاح لاوحا لاجا #۶
 لعد هیمالساتلم بولوا ه رکسع تّنبهرب لصالاف هل هتاود
 م هالصالها نائوط حالسیلاهساردن وک نامرُف ههر ره ندنداوا رکسع

 فالساویدراردیک هب رح عقوم ںودرکس هلی ارغوداهج هن روغا ند

 یرلهرکص یدراردا رقس هلبا نوباس* یودرا تاذلا دنا نیطالس

 ردیک هللا نواه یودرا قرلا نناونع كالهرکا رادرتمرل,ظعاردص
 هدن وياه باک ر كردا کر تلود تئیههلا مرکارادرسو رایدلوا

 یک ینیدلاق تواوا ماقا یمظعترادصیرب نادر هدلوپناتسا ی حل

 یودراشیاره طةف یدرونلوب یرالیک وررب ید كنلاجر هیناوید بصام |
 رالیک و ابرتکا كردبا ترها ب سکر لت اکو وب یراهر ص ىەرۆلەروك هوا

 یرابتعا كن راترومأم نواه یودراو هغلوا یلذ وفناهد ندنرالصا

 ` یدنوطزو هغلوب لزيت
 یک یکیدشآلازمت ی رابنعا ی ونعم كنسودرا مرکارادرسهلا قیرطوب

 كم رک ارادرمسارب ژ یدی شی مت قوحكب یتوف ید دار هنر



 ۱ دو ا اب رف AR ندنف رط ولهساار ذوبد جم الشا تو ه

 39 یدبا هدأ دووآ ویدرواب رب و رار هر ها و رواک

 مولعم هیفخ تارباخشو تالواشء ندبا ناب رج هدنسهرا كروطرمعا کیا
 یراق ءوس هدنعح هماعتلود ارظن هلاوحا قاسو قايس ه دهسدیا لک د

 هب-سور جد هسلک هسراپ نویلات روطارعا ندنیدلسشالکا یییدلوا |

 | هلرزوس والود زبهرزوا هریاحهلبا خروم ی دلک یت ايل كن یو
 | تقو یرلک دنزوکو راکرد یراکسجهدبا تاقوا را رها ردقیراک دنسا
 فال اكرللابعضوا LE بس هبصةراب الثم قلو هاها یک یکیدرپ ولا تصرف

 ۱ راکشآ یا ینبدلوا لهس هکر ودنک كنا ذاا هلیس و ی هدامرب یک ۱

 ۱ هظداع یتسودنک هد ورونک د وژاب یتوقراو هج هاعتلود یسان ندعلوا

 ۱ تهخو هراح ی +غ ندقعشاح هراصضحاو لر ادت ا بابسا نوجا ۱

 | یدیاشلیا راعشایخد هب دلملودو شمالکا یدئفا بح یشدلوا تاج

 نده لعءلود فرط هیفامعم بودبا مهقت د دالر یالمعع |

 | كنيک راتمالعف ,دنتکلع وا هیسور طةفید رویلیشداح هکمالرب و هتشررمسرپ
 | هدکعا قوس رکسعهب یکی ندیکب هداج نادغب ریارپ هلبانالعا ندیدم

 | بارت مکحوب هغد دلوا انور یتروص هکر اتعرب رسدنس هلی وب هلیسا وا

 | یلوصا كناپ وروآ ) مالعتسالا یدل ندیدنفا بح تبفیک بویمهب ریدتا |
 | نالوا مولعم ی رام دقم نصب کیدا بسک تروص دلا یکیدعس |

 | یتددلوا لسملانع افلم اسیلک مشب قوقحو لامنون افو لود ةنزاوم

 ۱ بقر مکح و هب هدامرپ نایلوا لثلا قومسم هلو زد رهاط جد هلءاهداموب

 | یایماش یدنفا بح هدانئاو بو ردشهزا باوجوید ( رولیب هل دتا

 | یالوط ندنسهامهنلوا ترشابم هئسهلاکم هیسور زونه :اقالاایدل هللا |

 ۱ هبا ندیلوطانا كنەساەالود هدناواوب ( یاساش هدک دتا تیاکش

 ۱ قا هقشب ندنرا_ظزصسم هعلق هدنسیااب هنوط هددتسیا شاک ی رکسع

 | .هجرد نالوا هدیلاوح لوا ا مری ردزاو یکی كيب رکن

 | هب را ېب وا هی--ورزع روطاربءا نکبا هل وپ لاح زرولی اشعر توف
 | (ردشعار > ات نوجما كنو هطاصم هتشدا .یدابا اضرا هرزوا كماٌعا

 ردشمرب و باوجوید
 نالوا ید 1 زا .ریسنارف 9 وربندنروهط كنس هم اا سا



> ۳۸۷ ۶ 
 س ی

 توافت و قرف قوحر دن هتک ۱6 عمو هام ۴ ن بلف ید,ا یقراغلا جت

 یدلوا ردیآ مهذت دشت اعودو اب نا مش ید یتودنک هر ن ییکج لد هوا أ

 مردان |
 هودا هدک ددا تدوع هسراب ندل و یاتسا یاد ایس ارس هس ا اواو ی ۱

 هیناعع تاود هکر رد 2 دمص ال ك ۸ ال ۷ لس با مدت ۱

 ر ولی هروس نوزواكب لاحو طو ردراح هلند 0 7 ناج اه ۱

 تی نالوا هند رااح ر رک رم درا رس و هدو ثاداعو هعتع ترهش ۱

 رلاشاب یهدرلتلابا قرهلوا ترک هقدلوا فال >ار یاحور ی را هيء بط

 GS A ودسنک یموکحو رازام هلوا لقتسم |
 تله ن J<۰ رولیب ر هذال يسا واش 5 « هساوا ی ندنرلالود هسذارفو ۱

 قار و رخ یر ]وان عع مالسا نیداربز ردلکد یالوق قرصاو ۱

 و رو RA 1 هشد ترغ ردشانا دی و

 كل ها هج اھ مر اا E رواص لکو كرار نانلؤا

 9 عقاو ا واکمن دا زر كج دنا روګ راند كر

 لاس ی هدنراهرا هژرل دلم ر اےس ۵ كن , وروشود لالتخاو نالدشخا ۹ . رلحما

 كي هدوب ه-عط نکل رواوالباق یراغلا زا ,دلاحلوا هل ر داق رو وا

 یهشا ردجوک ۱

 مور یک ینبدناوا مایق هنسنارجا كند اقم نالوا معص» هروک هلاحوش |

 لوهح یهو دیدفو دیدش اهدو هییتش هنس هر ز اع اا ہا هدیلیا |

 ینجهلوا فان رادقآ تسلیم ندفرطره كرد, رو هط رهلاقمو هپ را ۱

 یخدوب بواوا ج رمو جره یسهءطق یلیامور هدنروصوب یدیاراکرد
 نوا ههسور نالوا هدنلما قعمالقا هلوتاتسا نوساوا هسرولوا لصا ره

 یدناراکشآ ما ینچهیع وا هنسهقیتلو هساارفاما یدیاراب وا هنسهقتلوپ

 ندددرت هن نکیش يسهر ورارف هنس هم“ اتم كليا مود نویلبات هيلع ءاش

 یامودو ااسا سضوص/یله یدبا E ینا بویم هلبثروق

 تاک رادت ىلا غن هوسا ؛ ندقداوا راحود هددرت هدا زاهد ۵ . رزوا

 یدریشهردشک د نم ایخ رز نک ر كن هعیتلو ىسەچسج

 هنس هلاک هیس سور هرنص هر یا تر نکیا هدنواب نویلب 5 الاب هچورب
 بو و کک تب سی و



 ۱ یک یکبدتسا نس ھ٤ طو يي امور هساا زالوا جو یا“ کالا

 ۱ احر ول هرطاع كبت قو اوا هیاتلودعهاواا ینو ی دیسهرب ودارق هب 4+

 ] قوح كي ردف هسدفواوا هلا یاد نوص کوا ید ساوا زا ۲

 ] یدیا نج هروشآ یخد یلاح وا هکلهتوب ېک ینب دلوا شمروعآ رلهطرو
 ی دما 4ل.دبا لایا هلءا الو هیم السا “ود یودسیلا مور تفولواو

 | مورەكر داك لباد وش هەو نوق دجرد لر واناعع هدرارم2۶ل وا

 ۱ هرن مهل وک توراو ہر ەە یرادسعءهر  ز واناع* ترا رر هدانا

 هدر ے» كااشاب ید هلادرط یر لکن نده رس ەم لحاوسو هلع

 راکادف هلو هدیلا و رو راددل وا باس هدا r 4 ود تعوکحرب

 1 ییددلوا راتفر ڪڪ كلود تو9 ی دا راورلت <. قو> كېر واک:ح و

 كن هنوط را واهیسور یدر ور و نا دی دن اعا نسح كارلا یا نمسهاطتنا

 ۱ ی زاغ «دنروفا ند ید ندیوطانا بم هج هلوا شاچا هشد

 ۱ ىدا راکج مدیک 4 یا مور را,,ادق قوح ك هلي قلوا دروس دوخا

 | ید یطخ نالا هرکعصندک دنا طط ییطخ هوط راول هیسور هدلاحوت

 ۱ رله> هلوا راحود هرات نیم زا ج راخ لد هب دیا السا یک کرک

 یب رااروب بویلاق بی وک رو“ ر دنس ەر ناعلاب هلا هب وط تاهدو

 كود لاو یدرولوا هرز وازرطوب ځد ر هلن عمو هعقاد یراقجهلوا
 هل س هاعاو عابتا هراودنک كراءورو یدیاقج هارغوا را مسئارف هب الب
 ۱ عاط یرلع> هبارغوا هدعلدواترا هدراهتسرپ و دنا الينا یتا هرو٭

 || یرکاسع اب وروا ارز یدنالکشم یرلااروف بوج ندنرا هب راع
 ۱ بو هر ز وا برح نفو نههروک شبا هم ال هدرلغاط برصردقوا

 ۱ هدأ بولطء هور هدنراب راح عاط هر وا را هرواشم ی راکجهدنا

 ۱ طض ییلدوانرا هدب وردنوک رکسع كيب زوب نویلبات هاو ىدا زاماراب

 ىشلكاەدنو نکل یدیشبا هفاخا یب یدنفابګ امدقم ود مردنا

 | نددلوا یولەم لاها راکفاو راوطاو یلاوحا كعقاوم یدیاراو
 ۱ ساید هسا وب یدر و د:اسایق س هع طة رب كنابلاعا ینلدوانرا
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 رد نصر تقو كج هدرا موش هد رزوا ه--1ارف ردنوحا من داوانیما ۱

 زکر وطاربعاو رسو نکسرولوا شا اطخ كو رک هسردا نظوید |
 ناک دازاصاانالا نکل مرولائدا نگر سا برد لر کر لءدآ لاعو ۱

 هناراکضرغراکفا ییا ینالا نوت بولوا لعف ندنالدب نالوب عوقو |
 نورمتداع لس مک ره ترازوا رم ندنا هسدارل رس رردهدعهرداوط هلا

 هک رک سد هراو احر هش دیک ون رکسردیا راد 4ه.ص >> یا هری | رطضا ۱

 لاوحا ردقج هلوا هب را یه بویلوا لباق قمروط هدلاحلوا |
 هظفاح مبا باطیشرب ندرس هک مربد رارکتردو موفرو ندر هرضاح ۱

 هن اک راد طقف مسا یشر ند رس هفشب ند هنا صم *هلماعمو هل اصء |
 ناضافتو یوق نالوا ہدھ ا( ته هدرڵەب راع یک دم هک هسرابا ماود ۱

 ه هوظع تاکرادن هد نوا قمار ههبشو كش الصا هغد داوا قاب
 (ژرواوا شا توع د رح مدننکهطاصم یاها ار درک مرلرا س ۱

 یردارب و قم الکا نس هسیقره> تا كنا سواو ردشع | مالک نخ واد

 یهدهنا و هرزوا كلی فیلکت هب ولا نسوا نعبد ص: كىتلار فا بسا كفزوژ
 رده رد وک تاوله هنسعلیا

 بوو هدن طض كنم رکسع دسار د یکدلاع رکا ليایسورپ كد هتفو لواو

 وو ه رز وا یاعوو ایثامسا نکا قاعم هسافنا كاعد یس ەل

 تن هم رح نابیعصل نویابات هلا درد ی دز یتسع الد وط a ت رح

 ندرفت كيب رکس قرف كئلارق ایسورپ و یساشا هدنف ظ هئیعم تدمر

 قم هلا هساا و هدنروهط ۹ راع اار نس واو یسالسب رکسع هدا ر

 هل رس هیفخ طارش یسعرب و ودرارب بک رم ندرفن كيب یکیانوا قرهلوا
 ) ۱۸۰۸ ) وشا راد هةتا ےل کلاغ ایسورپ ك ر ات هسا رف

 ردشلاصءا دات هلو اعمرب هدرخاوا كنسکنرف سوتسغا یسهبد الم ی

 یروطارک | هیسور هر زوا كهرب و رارق هنسدعهاقم تر وص كن هیاهدلودو |
 هرکوب نویلیات ندنغیدناو هدنسوزرا كمتروک هل يسود نک یردناسکلع

 یردناسکلع هدنسهدلبتروفرا هدن ګا لوابا رهش هدک دنا ثدوع هسراب

 ردشهر و زار هرزوا تب ا تاق ال هلا

 الاهجور هلتهج يغددلوا دیماات ندن-ساق كن هيل عتلود نویلیات هکنوح |
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 طا.تحا هدردقوارب ردنرابع ندرغ كی زو رد رکو درا زاملوا تعراسم

 4 رکسعدوحوه مسلوا قح هلا كنرو | ندزمس ردراورگ, رکسع

 اتع مرکسءردفو و ز 3 اوا تکرحر القاع هدول ءلتاهوالع اهد رفت

 رفت كس زود هیابناساو قوط ه دانه واتیه رب یودرا لوب ماکد

 رد. 6 تابارب کم هد دح تار ۳ كم ز رو ا نو |كمردنوک ر و

 لوا ا A زم ج هیل كتروا ند رس هیلع هان

 روی هغه ردلالحالس هدب راج وجو یرلب راق رم قوج هساک م زال
 ا ا تدوع هن رلثامز ارا رابو زروئاوب

 ردن بیس راول ردهدکع یادت رکنراجت و ل ت مر رک : روا افر هدقلوا ناشی 2
 عروس: یم دکید زوک هند رب كر و ؛ رلوا- ےس یگ دت سلا یسر ند یس

 ردشهر و مادر هرلم اعم نالوا هدننس تاو د ىکا یسهماند-هع

 راد ےہکح یکیارلامالک یییدلوا شا: وساکب هدع اهالم نالوا هلرک.دنفا

  یراصفوز وزاو ولوارب ز رکاب ردتم چار یوعدو ضرغرم* هدايه

 هدننوا كلوا ن رشت یسهنس ۱۸۰۷ ) هدمرلنا یدیشااق یرلتفیک

 شع تاثماو تحار یدر و ماسنخ یسهان هلواسع» واندو ( نالا

 هنوکرب چه هد نهرا مقا یشرب ندرس یرمغ ند هلم اعم قج هل وا
 ین نم هرکع د ) مودا لحنارد هک كيلب وس هسا راو راو ت الکشم

 نوا تابا ندد داوا هداتډن هيض رعت تکرح كلود و مارق هتهذ ۵ ریت هن

 رارکت نویلران نیکعا ناب ینغیدلوا عقاو یم مج رکسدع هدرب ر ج
 عح رودرا مسج هداسیم و ودا حلا زکسرولیکاب ) ها زاغآ همالک
 ىز هعاذ یهداب زا سو هنا کشی راودرا اد دید ن تیاهدردهدکلرب دتا
 هثبلج كنسودرا نی ر همغجو هش رال اک او ماکحا نکیا كجهدیا مده
 لفاغیب رک رکسروابب > هلوا روبګ هک کود در , یرفس لاح لصااو

 نکسرون هووک هنب روطازیا هی ور هکلب ع یلک راد ناره :کسزام هالوآ
 یرکث اک راد "رو نفاخ ا ارا سو اکا نکل

 رکاو مروا ییسعاكی ییتامیععل نالوار اد اکو و ی گ دعا بن وصت

 مدراچآ برح هب هیسورو ءزسلاحرد یدیسلوا مههرشر هدصوصخ وب
 یادت رکاب سلا قارب هدا ههبش ی هدر حاصم ارز

 ۳ ندا كن دیسورو ندنلاح ت كناب : وروآ من عانو ر هبط ایتحا
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 ەد ندنکلاع ناب و ینسرک هر ههو ر كت رکسڪ "سا ار هدانا لوا

 ی رد بوناش هارب اباپ و یسادیا قاطا هنکلام هسنارف كراع

 كرولا رتسوآ خد یس اوت-ةورپ هدننع*اک:شا ندنتادعق را سنا
 یدیشمررا ییاعقنا

 نون روک هدئزوب قلتسود هنویلبات راحات وربن دتقو رب قاود ا تس واو

 ینیدلواش یاب اناحا هنهیلع زا یلکتا هجا وروآ كس هعف و هقراعاد قح

 هر احم مط لود هزماکنا ار ەنب ر وک ی راد هص> ندیهوع اعفنا

 كعِيا مایق هنهیاع هس ارقو دیم هللا واءناکنا افت هلن هد هسا شک

 تاک اد هغحا ندمحا رو ندسنک و دنا دصرت» هتصرف نامز هرزوا
 هد كح دشا یییدلرا ش س* و هار >ا عقوعو یدالشاب بم یاب

 ی دلنا عالبا هکنز وب رک ید قیددع كن رکاسع مکساضتا

 | یيفاوم ضهب بوق چ ندنویاب یتوک یججنرب ییرکب كنيجترفا زوم نوبت
 یالوط ندنسک سوک: ہو اس كن رل شا اینایساو قرهشالوط

 یار ذأ سوتسغا قرهوط موتنکم قسورد لا هقناو ۳ نالوالصاح

 ۱ یارک هس نوت هژیلسح ی قلوا یدالو مو یادرف ںواک هسزاب هدندرد نوا

 قاتا ںھ ررر یب لندن هرطیلود هس ورو یدشا لوق هنس دز

 ندقارمضاحوب كنتلودا ر رسو ہدااح ینیدلوا هدکعیاتاالد هه دلو لاکرب

 نالک هکر رر ارب هلا هراسیارف هس نو ۲ لواهرزواقء الک | تغد لوا هل یان

 ق "| دلایز دوخابز هرکس مددت تب !كنح هلم ۳4 . )اباطخ هک زم یسیلبااتسوآ

 ناب یغیذلوا قار هل و كلود ودنک كنم كد (زکسزسا

 ۱ یاب ورونو ر ج رح تاکرادت ردوزوب ةساا هل وا )مش رزوایسعا

 با رح در a امرود دنا E طاع ییهاصم او راحود هش اب

 یفیدلوا ییضفح كلا رادئوب كن زنم اوج هتسعد ( رویدیک بولوا

 ظن ن کلا که es تاکراات یک كکيدید ) خد هدک دنا نا

 تسب تا دعا یک یدرقیا اضتفا ليت رددوا یدیسساوآ

 مزال كاد هز هزوک یپساشم توو قرهلوا یراع ند شالت هدااح یدو

 ا هربخذو تانا رولوا یا هدب نالیانهتسهآ هتسهآو رواک

 هریبآ دن یک ی ساشا را 1 بوط صوصالی-ع ناوحو ییچجرکسعو
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 | ىج هقیح هثلحاوس ایناتسا نوحادادما هرلاویناس | یه رب رکا اع
 ۱ ناکا ققوصر ۴ ینحا ۸:٩ نورد اوت هدرلودا وا

 | گز هفرف و وافتکا ۳ ذخاه- رخ تاوداو تام قد "ریلکنا

 . یرهقرف ".ريلکناکیاوب هب ژوا یرلغیاراطخ| یی راما وا قوس هریک روپ
 1 هلا یلاها توقیح هر کرو هدلاح یرلف دلوا علابهرغ كب نوا ۰

 | كنور ندهفرفییاوب رايد ا موه هنرزوا رازسنارف كر ەشار |
 ٠ نرهشودنوطک بلوودقود بولوا ره ظء هدولراوا رخ و یادناموق

 هدا مانورعد هرکص ندرل هب راس كف قفوا جاقرب یدنالارمح نالو

 | روبح هتعجر اب والغم ووز یازمج مهدارف هد هيس *دیراحشرب نالوا مقاو
 | ندش واتس یلاربمآ هسورنائاوب هدشناول نوبل هدانا لواو :هنخب داوا
 | دادما ندفرط هقغد تواواشعا عاشما ندهناعا هدکدتا هتاعتسشا

 دو هلبا را رملک: اهدنرحاوا سونسغاوئوژ لارى یی هنن دلوا یجدیدیما |

 نام ءو دلاور کف كردن هيل یارک تر وب هصبجوم هلواتع یکی دلبا

 || توقیج هنلحاس هتسلارفاک ار هد راک ریلکنا راز هلا یسهییرح

 | هشابرسا هیوا شل ا هیلخ الءاک ید ایئایسا هدانشاوب ردشرو
 ۱ TERY ر هدرا دم طو کرو اناس یە ه دنس هر زج

 هر هظفاحم نب رات رحو لالقتسا هلا تکرح هناربلد 4هجووب كراونابس

 ۱ هلا تکر ا هن رزوآ تعوکحر یرتوا نرعع هوای للم یرلبعووم

 یداحا كتر و ینیددلوا قز وردات ك كعك رخ هترزوا تامر

 لززہسارفو یدایش الک ا لزوک كيهد هلم موب یودباتوق لوح ردعت

 لر هنلتراسجنواا سرد ندوب قلح ااا نالو انا رب نداد ەتو ماطم

 نوق جراد یراکفا قلتروق بوفج ندسدلا ىل ردوب كنویلبات

 یداوب
 سلاج هارو هنرزوا هلهاعم ناسلوا ار جدی یسایاماف لا رفاینادساو

 ناشاوا بدترتهدنعح ی رلنادناخ لارف یکسا كلاب وروآ هتشیا) هدنلفاعو

 تيارسر هد سارق یک یارقاسیتیسا یدلروک یسهبوک كناس

 ۳ | روایدیشیا رازوسولل وب

 ٭ لوا
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 نایصع یدل وا لاوذش« با كمردنوک تیا ورم د بص هن رالاز جو

 هرگیدک, كایفرطو یدلوب توقو تد ش هنوک ندنوک هښډا لالتخاو

 ردق لواو راهم 'ریکنا تشهد هسترلوا بوترا وادعو تءوصخ
 فی رەت هلخ.زا باک دلج چاقرب هک ید اک هعوقو را هل دامه هنایشحو

 یب رهش ظرف رف روهشم كن رکاسع نسنارف رک ابو زالوا |

 ندتدنا-داو فاصنادودح و ندتعاطا و یرلکدتا بی رنو ترا

 ضرع كن سیلاهاو یراقدیق هراناچ ردقن هنارادغو هنایشح و هدب وهيچ
 یرلق دلو لاعاب هل محو هن ییاییصو هرگ و تسکش یار د هن یی راسومانو

 هدن-تاوعد تددعوت» رحوش قا زامنایط رلکروب +-سئاوا نام الاچا

 زانا هجن هل ون یشان ندنزاهنایش>و راوطا را هک هر رف و نالوا
 اینایسا لصاماو یدناب هشت آ رهداب روم هعنو یدلوا بارخ
 ۳ دن اب وب هناقرسساترمس

 الاهجورپ ندنگیدرب و تی هد هنس هد رگ *ءوق كن ایاسانواب باب

 لا طض ی ار سهداق یک یکیدتا اهه-سا لارو ابن تا

 ود هفرفرب هبناج لوا ي زوا نوا ها ساعت وداي اب تساو

 یتفرطره كنايناءما هسدا هدنناوا للوصو كرلتوب یدیشیا

 اقم هلا بوط نوک رلاویناسسا ندنغیدلوا شالباق لالتخا

 لکا هق وابا ندقیحا آ بواک ی راک کی رملکنا هدانا یرلک دنیا

 ر رسنارف هدناوا ینیدلوار وج هیلسل هرالویناب-با یساماود هسئارف
 یدل دنس ونج بناح و دراو سو دنا رفظم هديا“ بناج كنانایسآ

 هد هب را لوس ر نالوبعوقو هدنهاکشب هدلی مات ناباب هداتهج سا دنا

 زوم یسودرا رسنارفرر بڪ م ندرفن كيب ییرکب قرهلوا بواغم
 یدلوا روج هیلسا هرلاوایسا هدنسکیا هرکی كنیجرفا

 زاب ر ردعاواید هژزرسلارق 1 و تراسحر ده هرللوم سا هوو .

 ۳1 هدود> هساا ندرط ره یرودرا رسهدارف هلکمو 3 فو

 هدودح بویعهروط هددیز دام قارایخد یزوژلار۵ راد الشاب یکرلکچ

 یدلکج هنسهدلب هدنارب«بب رف
 ید یسلاها رگنروپ ندنراتهواقمو تاب هلهجولوا كرالویناپسا
 ماکنا هقرف کیا هداشا ی راقدالشاب هغ٤ الفاا ق رهلا تراسج

 : رج حس
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 دوع هود هزلکناو r ر EEE 4.6 عفاو» 9 یدلدنا

 ۱ ید نص یرکتسعو ی دار دنو ۲ راصخ رم هبهردنوآ نوا قاها

 | تفوزاكي قر هلو توق لاحرد نایصع ن د-:غیداوا ریارب هلبا ییاها
 | ابارمس یرغوط هن رخاوا كسبامو یدالباق ییایناپسا ن وتب هدسنفرظ
 | هکلدپسشدا یرادص ه راح هنهبلع رازسارف ه دسنفرطره كنابناسا
 | هسلاروئاوب زکلاب هدهرن رانسنارف كره دا فرطرب تةغشو جر و
 نکب اه دواب نویلیات هدنګا نارب رح یدالشاب هکیلدرا مادعا لاو سالب

 هش رحو لراهتسا كتلمر بنس الب و ق> رغب یلدا هک هرالاحوب

 یکیدنیک هلو رب شاكا ك هد داوو و یکیدستا اطخ لوب هلغ؛وق وط

 یکتا هبلغ هنالکشم ندبا روهظ E ود ورک نکل یدالکا
 یدایناسا ها . رزوا كبو یدلب اد ع نده تساصتفا ی نومأت و ناش ]

 نامهكن اصع .a نح هلاو یدردنوک o3 Aare ا نن : رلا اریح

 و ۲م ید یرالارمج نسنارف یدرب وا نوعا یرلازبد هوشروذ

 رادد ةا رلتاق یک لیسو رلب دا رلموعم ولت-شهد هرهداب نالوا نایصء

 ی در دناواع هداب ز اهد ییارصءع س 4 یراندش هل و رانا هد هدا

 یر راکچ هیفودنا ساب هلرارمسنارف هدنراهب راح نادیم لوب رللویناتساو

 یراق دعفدل وب تصرف هللا م اسلا هل هفرف قفوا قفوا كردبا لرد

 كيك. بوشواص هفرطر ر رازسنارفو كبا مادءعا بوروا

 هات و هد وب كل "رکج عولرب یندزمدنارفو ماود کل

 یرزساارذ یدادتما ثالاحو قحا بودا ما ملا ییلوصا كل رو>

 یدرشا شہدا ز كب

 ینرفن كایلاها اموع هرکصندقدراو هدب ردام فز وژ یردارب كنویلبا
 ` شمردلبب هنویلبان یتفیدلوا جاتح هدا دماو هناعا هجرک اسعو هجقاو
 ند:کدازمسنج كنب رللازبج مسن ارفهر زوا كيا بلج تبع كايا ھاو

 تشیابعو تدورب هنسهرا كسودنک هلیاودرا نیم هنکیدلبا تیاکش

 وشراف هب یو۶ ,نایصع ندنار وهط جد نویلبات ی دیا شهرک

 ایلاتا هد هوا شمالکا یفیدلوا یناک كنه رکسع "هوق یکەدایلا سا
 ندنکدمرب ولاهتشد هتشبا چ قعوفوطهراودرا یوهداینالاو ناتسهل وایجالادو

 ٣  Aو تراس زور نامش قردافا راجود 4 ها ۱

 هک هنرالزجر و

1 
۱ 
1 
 آ

۱ 



 ۱ كنابناساو رخ ناار هب ویلا اب ۳ صوصطلعو هرا 9 و

 هلن و ناثلواار >ا تا هوم یرلت اه وك اک یرلغاطفاتصاو ناک دازلیصا

 نابهر یاهادارفا هدهدارلشمل و هرزوا یشاح ید ن دتفام راهظا |
 ۱ كس رالارقو بهذمو نطو قرهلوا بضف شارپ های وشت له ورک ۱

 | كنسايلم اقلارق نوت هرکصن دنرلتء رع كرد هلا دن ادرف الاب خور و ۱

 | تارح را سام هه راه, هر ادیم ناس ءوس كنويلدات ی رله ۰ وا هوا ۱

 ۱ مو هس . رژوا ۳ ا و تو القا یسلاها د كن ردام ه دن _سکیا

 ا فلت یردفزوب قلاش و دت هب راح غا 2 هدنرکدسعا ۱

 | لر هناثدح هدانزاهد رالو اسا ہد هاا شاصان هتف ہرکصذ دق داوا

 رلید-اوا ردبا ماذءاو لتق یر رسئارف ی راقد اوہ اهن هرکصتدنا |

E3ز یسلارفو رسیده هفرط رهیربخ لش زود كراناق نالکو دهد د ردامو  

 یرلکح هدا [اع|ینلالةتساو یس رس كرالوہنامساو النسا یزیاسا نو ۱

 هدقرطره قرهلواروم هدة نھ كم تروصر هب اھا بولاق یلداوح

 ۱ یهدرالخیرلقدنلو 1 رازرسسنارفو شلوا اغوریراهراما یو نا.صعر

 یدیاشاعاط هرژوا كىل هلا یاها هدژورط زورد:ح یرودرا ابئاسسا ۱

 رفارف كيب ناسکع هداينانسا نوعا نا کوا كنو ن 1
 اروم سرب نالوا یلاداموق موع كرتون هد ها دوجوم یرکسع

 | تربغ هداعلا قوف یرلادتا هلتط كجهلرب و هر ودنک ا ايا سا |

 | هليسملوا بصن یلازق اینا كفزوژ ندهرکص نک ۱ نوا
 7 هتسخقرهلوا یو حک < هو داو

 یدیشعا لز هجردر یسهراداو ااا نسح كس رودرا |

 یرل هما افعتسا كتل غوا هلی ار و اناس سا هدد ساهر کد . كني فا س دام

 یدلوا یر ء ءو بر خم فا فب رعت هب لاها هدقد-اوا رشت

 | لیکشت هتفوم تموکحر یرهئلقانا لاها: هاب هدنتلابا ار وتسآ نامهو |

 | یدرپو رارق هنن رلاوط هد تماقم یه كزدمان افعتسا و وک ذع ها |
 ۱ ٹبشت هه رح تاکرادن هر , قیص نص ها برخب نالعا هب ول هي دارقو ۱



 ندنمایامانودنکو گردان !دصا ینبلارق یدنان درف رادت الاه مربا

 كالغوا هلا اشا ہد ا رف ڌن رد و ابا وز لا سسنرب رب

 ۱ ا هطساو یراهدآ یکه ددی ردامو لافغا "4بار دعویکق هراتروق ندناط

 ۱ ادتا هلکعیا ع انا هرزوا لکه دزن ید یتسکنالردنالاعاز تسد وارد

 | تويا لارف نسو دنک هدکد اتاق الم هلبا ن ویلبان بورا وهنویابدنانب درُف
 ۱ هد هساا شمالکا تر هراعب اکا یس هلءاعء نیو و ۱

 هزاک م اا اک ما دا و شاتوط ههادتواک هل فانا مر < هدنا هج

 یردپ ندنس هقرا و وب دک ا رابطضا ا عرج هلباراظتنا

 | 9 یسایلاف هرزوا قلوالثان رارکت هجات ینیدلوا شع اباق ید |
 ۱ اب هلا هب ال ود سارب نالوا شارافیح نده. ۳ يركن ِ

 ۱ ییاقلعتم لارق ردعتهدان ایسا افاعتمو شب ؟ هنوباب تودرکس |

 ردشملقلاسرا هنوا یس هج |
 باج هلا یناقلعتمو اسیلماف هل اب ها ارقان اسا لهجو وپ نوبلبات |

 نویام ق ګیدییونس ند س هن نخ ةسنارذ هلارق قب اس هرکص ندکد تا |
 هنس و دنک نج ات هلرط رش ق علوا صرصخ راشاعم هنن اعلعتو اطعا قئارف |
 هتسودنک دا اموب كر دبا عانقا هلنادیعوودعو عاوناو فیلک نسخا كرت |
 ا تغارف نارو ىح هدناند رف یغواو شهردتبااضما دنسرپ |
 وافادیرکجو واغاب یلاهد هبا شا عانتها ردقنره هدک دنا فیاکت |

 نویلر هسودنک یونس دوا رسهراح ندنغیدلوا شلاق روا ورا |
 ردشهر و سهمانافتسا هرزواكلرب وقنارف |
 لوبان بولا هلا ىد نجات ایناسسا هلعلراک هس سد هلب ول نویلبات هنا |

 یلارق ان ابسا هدالوالایداج لئاوا قزوز یردازب نالوا یارق |
 هنسسلح یتلم نا ربتعم ایناپسا یکید ر دستیا عج هدنوباپ هلا بصف |
 ۱ رد سم ردنوک هد ردامر ار هلسود را سنا رفر هرکصندک دردتنا قلدصت |

 "سسلارف بول یمیماح لده یلویرا رمسنارف تام ایت ایسا هک وبا اح
 . اروبحم كدناندرف الاب هچورپ نکرلردی|لاسبقتسا هلا تینوت# یتب رکسسع |
 بفاعتم بولوا بآ ارطضاو هل دنا راحود هدنرک دروک ینکیدنیک هنوباب ۱

 یراق دلوا فقاو ن ادم هدف نا ا دوی
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 رادربح ندنتنو كيارمس لاها هدک دا تذل هر ههزال تاکرادت هرزوا ۱

 یرلفح هنلوا علت هنن رالا لرز مسنارف قرهلاق زىسشابیراود نک هجر دعت ویو |

 ند-ارسنوفب واوب هدلاح یرلقدلوا رادکاو مالآ راحود هلیسس هعاابطم |

 یرلک دننا الو رصاحم یتغانوق قرهنوط لوم ینهیالود سارپ یالوط |

 نوا یر اک دمه ددا هراب ر هراب هدوتوطییایاهاو شو اص هالود هدانا ۱

 لالنخا مد هاو شن ههل لالتخاو نایصع ںونالصرح هدازاھد |

 شقیارما نسما ه هک ام تح هلبا لزع یب هبالود لاحرد لارق نوا |

 هدنرلکدتعا كلمراپ هشییاها یک ییی-ةیچ هنادیم هبالود هرژوا كنوو |
 ردشات و هنگ رال اقواناق هد هسا شاراتروق هلمعاعش لدهعیلو ۱

 ۵ اقو یشودنک مه لارق ندنغب دلوا فرطرب لالتخا هد رارب هلکنوب

 كءرحم نوعا صیلخ یهالود نالوا یسهدرک هفالع كند راق هدهو |

 ترام یس هند اليم ۳4 کس زول سك نالوا قداصم هتسسکیا نوا

 ر دشعا اتان دتلارڈ یو ك كنسجنرفا

 هنر كرد دان درف سارپ نالو دهعیو لاحرد هت رزوا كلوب
 ندنتساملم اف هلا لاسرا راصخ م هد درب : نویلبات قحلوا یار ا سا

 ردنلبا شاملا یګ وز هلا شنسلرپ رب

 هد هدا راتدلوا نوع هداعلا قود ندشیلارق لدنادرف ایام سا ياها

 نت ثم هدابز اهد هلو تویلوا لئاژ یرلتم وصخ نالوا هدنف> هدالود

 فوخ ندداسف ناوعا ید هڪل ارقو لارف قداس ندنشداوا نوزفاو

 قردلوامدان هناقعتسسا ندتیلارق | رظن هلاح قایسو ءانب هتن راقدلوا رادبا

 یسودرا نسدارف نانو هدهناسم ثلنوک رب هد: ردام داتا لوا

 اروم هش رزوا یسعِیا بلط هاج هلدا تعحایح هداروم نو یادناموف

 هدقدلوب لوصو هدنرذام هل تودرا هدنحوا یر 6ı كا ردا ٿراه

 ۱ اکیا یس لء ا٤ھ سارب ر ادام هن سو دک بوبیاط یار كدنادرف ۱

 قمزاب همان وتسور رب هلع ندنهددلوا یربج یساغهتساید یتیردپ ربارب
 یدیا شلا هءانوت- ستور رب هدل اموا ندنلا ابفخ كرد قد وشت هرزوا

 هلدادب ردامیک ییبدلاربخندناموفووب نکیاهدن هشنوب بز ویلیانهدانثالوا |
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 ۲ نیت شب عفاو ام یشاهردوقشا EE یمهانوط

 | ار ندنفرطنومرام لازمج وید ردعزال یسلدنا نو ۰ شا 8

 / | دنا 1 اتاعا همزال ر ا هلن اا هدوز

 یدناوا م ءالعتسا

 ۱ كجا لاخدا رکسع هفادواترا یسل لاسلایقامیارخا هنو بات هداموب

 ره هندرط انابسا داناو ن ی ىدا هلیسورب یتیدارا ما نوعا

 هوسا ندک E A یگدرینوب ق هنعل دا وا شایا رظن

 الر او جدندنس ه عاد یرا ی کسع كرب تردرو ذی

 |  تدوع نداربا غوا ابو نود ھ هیدوع ندنهرط داود یاد يإل اس و

 ۱ د لالخ وغارپ هنن رب هل: اکو یشن الب ود ویسوم يوس ساتندبا
 یودراو اهاعش هناحرا نومه تاکر هکر اإ لنقو یادت که تراب هدا والا

 | | قرهلوا عفناو واناش 4 هب اعل ود لازم دام هطناضما اب رک :ھلاحز نہرامھ

 ۱ | مود هسراب مد قیحو راکت ییعادفاو دهوا كنپ روطارم عا ونين

 ۲ | ردقف هوا واو ردا راکدنو هدافا ود رولوا ی ران كن دفع هلا ےہ

 چد یرلدهعو دعووب هثیرزوا رلناب ذه یکیدتلداو رلنالب یکدلب وس

 1 یدتا ت تلعل عفر , ندلوناتسا لر هیادا هو الع

 | هدالاب نیکلاس+یهدندب قوس رو الاب شات درب وز ماد كنويلبات
 . ناثلو ۹ وزرا كعا دادزنسا دنس هباس موهوه:ثاث» یقافتا حوار

 | لالخ راشفا ناخ م ناثلع نیا یتسعابا سراب ندنفرط قاودناربا

 ۱ . بوقچ هدروطح یطصم ناطلس هلا دورو هتداعسرد هدر حالا عب ر

 زور دنح . عدعتادءب يسوي یییدلوا شمروتک هددع> سولح كب ریت

 ٠ هيس هلدتم ا اسا Ea a هسا نویاءانو سو هنناخ هنساا و هدنروح |
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 هدانا هبعاالوا رب هل ساعا ماف قردلوا ملا ق ۲ ی K2 كنوبلمان لار ۳ ایت اسا
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2t: ۱یبوق ۳ ن ا اردک  

 ناتاخا قلوا- تبحوم رد و داسو لا ھالا لبا ps ا

 ۱ هدیارت رګ ۲ نالوا درأو نداشاب ید یلئاد هم دهن نکیا هدتشعا وا هویت ۱

 ییاس كن وتشرب رو pa EE 9 ی هد هف رو ۱

 یه رب ندنلاسرا یاب یبوق هلل وا ناب یود,ا شالوا فیاکت |

 ه>ددوزب 2 ن .یصتم ییاکش ندنفیاکت رو ذء لكننادناءوق هفرو قرة اوا:

 یغدداو ۱ باس تيلکد وب ۳۳ ریخت كنصوصخ یلاسرا یساب یوو 5 ساعلا

 نواب همان هه رهن وا هداشن اول ندن :ةرط یطصم ن ا طاس نيم ۱

 یدلردنو-ح

 راذم هنس هظداع كب دف رو یسلننسیا كوش رو یناینسامس هدق رط ورب

 ۵سیلعتاود ندوب راو 4 یدا رب یساروب امدعد هدیه ردنوکا قلوا

E EYرار هلیاوا دكا نعصت هناتسود هب یلاع بایت وند یل  

 ندنتس هش للا مور ه هفروق تیاهن یږا هدکلیا رارمصا هدنرما
 رعد سر زوشلا هلبا فالو هلبک كيب جواو ه-طنح هلیک كی کیا نوا
 اشاب لع ییسالد هت هن طوف . یدنا دص مر رزوا قلوا را را
 هر ار ملکنا نالا یتیداوا هک ضرع قاتسود را هژیح هرازمارف

 ید ا لکد یاخ ندتناکش ود رولدا هرباخم ید

 قوا راما هب هفروق نومرام لارمج یتادناموق ابجالاد هدناوا لواو
 یلاصدا هل لرل وب یوردنوک هلا دمج یلیخر هتف رط را ار هرزوا

 هنااصداتارب رح داتقا ینیدلوا هدکعا قبضت یی هلع تموکح ن وحا

 ےس دصق ران ناجرت رر هل رالا گو ا نسا رد رقن دا نالوا رود :

 ندنرلقدلوا شکچ ج هن . رزوا یلاها تورافرح هتعزانم هدن راک داک

 20۳2 وز ۶ ناجر هد هلتاعم نالوا عفاو هلل راع ارواط هحالس یحدرلنا

 هراب ن نن 9ر طظ e :مدرادوهبشا هت دقاو هلي وا لوث ۳ لایعثوا رف

 نیما شیرالام یک شوکو نوتلا كنيلاهاو ر ایسنا كن-شف كيب قرف

 هلک دیس یا > یکودبا شک وا راطخا یرلذیا اّه>او ظع> هدرللج

 تازه رک شاو نونا قفلوا ارا رکسعو هرمخ ذ هب هفروق

۱ 
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 فوم كاف هرد وعشا ك دناعوقو باک هلک هروهط هر ص ندنوب
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 رلت اسنءق كر هبد نوتساوا زض اح مالتسا لها ع وج ردقود ا
 كاشاب ىلح قلخ یدنقا نع شید ) سم رلاکد ل ندم اکیسا

 ماد ڪا هد هیس ندطاس نزار هد دم دمو ندنحارمما نسمح

 لع ندنفب دا وا ت اذرب وليج شمل وب هدنر ادص ماشعو شالوا
 ردشمب' هل اقم

 1 دو رط وا هسلار د قادوانرا هدر لوت ی هعساوم لابلبا مود لار ی هج ور

 یرعع * هوش و مان یسک رپ هدر ط ولان سوا كن هس ول قر هاو

 كنار طار هیجراخ هداف هیصاو لرع كنسلاو هنس وب ار ظد هنک و دا

 هدناواوب را زسسلارف طوو ید لکد جوو لوععم یس ردشراوزوس

 روا ندنراد دلوا هدومارا هاها قح هراه> قلیعراطر هلا ۵ بلعتاود

 كن هیافم وب نول ءان هدرو یدرروددا داتا هل نسو ی هب رج

 شا تریشایه هر ر هجساعم ول هک واح یدز سا یف سار جا ج نسددلروک

 ىج هپ ود 5 راتهايق لصد هدعاد واترا صولا يع هدرلفر طظ لوارا تدي سأوا

 زی هدا ندهالا نکو دنا قجهدو نسل ارف رد یرلغاط قادوانراو

 ندندلوا شیو تون ورک" هدرب نرصد رصب كويلات نکس یدراب

 یداروبم هاب هلا تعیهح ر ضد هلاع

 نفر نوا وبان روطارپعا ندنفرط :قطصم ناطا- دب مادقم یآ یکبار
 اها ۰ هڪک ولر برص ند هسقن ةشكاو لاش هن هګ روطارءاو تآ

 هل تف رەھ ی دنفا بع لوصوااب ا هدناوا و .هلغماوا لاس را ارو ادها
 ردشعل وا مدت

 كنابادهوب ندنهیدلوا شمردشالرار و هلا e س هج“ اعم

 ندسم ام هلوا راب نسحر هاا

 هدر رون دسعطق رب نالبرب و هب یلاع باب ند سفر ط یااسابس هکدوقاو

 هب هفروق نداد وانرا یھ حا كعا هرسصاخ یی هفروذ كن وا هرتلکنا

 كب ترد قج هنلوا زارفا ندنسودرا اجالادو كلر وک ءرمخذ یناک ادم
 هب هفرو ندارواو سا دل هفرو او ندا قلدواترا یرحسع سارق

 نوچ اراشا نالوا مهم كي هجلود ہرا هرشط راتفولوا هکنوج :دق دنلوا
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 هدف دنلوا لاعفناو بار اهظا ند هیلءنلود فرط هد رز روا اا 1

 كي یللزوب كاوا هیءور هدزک دودج كزس ناالا ) ندنف رطواهسنارف ۱ ۱

 رک سعوا اک هدنسوش زاو ند یمارجلا كلا ص والثم وډ راو یرکسع |

 رد و یباوج ( ردفوقوم هغ» زدئاوب |
 ۵ -سارف یدنفاب £ هدق دلاه یشرب زا كب هنس اضقنا كل هک راس مااو |

 رول هبسور) یرظان هیجراخ هلک دس! أ ی طق باوجرپ ندننواظن هسجراخ |
 حالش كرت رک یسهلاصم تاساعزب ارز نزا هراح هلیا هیاهنلود ۱

 شعریو باوجوبد(ردآیفک زرع ر وطار هن راکج هبا هیراحو زارو دلتا |
 كن دفا نع زا نکن هدفدلوا ۳ فگراتع تک٥ هرز ول 3 زفض رهشو

 یضعم تدم طة رکا 4 راح ول هیسور) ه رز وا ینا ج ارعا

 هراعتلود ندنعب دل وا شد ( وکی عورش هکنح یجدزس ولد یدلوا ۱

 یدلوا انور یئروص هک راتعرب نس دنس هداني وا هيسورهلپا |
 نکو دیا تسد رد یسهدام هلام ماد نږ هزناکنا هلا ةضارف هداتا وب |
 كردا دی ا نوع ید هلا وا زملکنا ول هتسسدار 5 هد داوا عانا ۱

 تعا هب هءاملود ی“ وزو ۱ ار هدتحآ یی هيلع ود هد و رحم شا ۱

 هتاصم دتشع هللا وا لکنا جازم سالا ىدا ندول هساارف هلغاوا هسادنا |

 هدنفج هئوا لاخ دا هب هلا ضم ید كن هياهالود هدلاح یتیدلوا قح هثاوا

 ۰ ۱ ردق هب ی دم د ھا شلرو تانسا ندنفرط وا هسارفولد ردق و ههش

 د هنا ایه اتوب ندنشفب دلوا شم امروطهدنز وسر یه نوین |
 یشدلوارونخ هغمارا یس هراح كنشابودنک هيلعتلود نویم هنلواداععا |

 ۱ یدیشُعا نامذاو لرد اهد تاقز |
 رعشتنه یلداوح یکج هلی رب و هیولابزتسوآ كنس هطق هنس و هداننالوا هسو |
 یدیشسم الشاب هکنک روا ید ندنفرط اب رسوا هیاعنا ود هلفاوا ۱

 هنغاصس تنالس يزول كناشاب ورسخ یسا او هنعوب هح دقاو |

 مهار ای >قباس ردص یسلاو كيتالسیخدقنلادا هتسوب قرهثلوا لوك |
 بخ یرظان هیحراخ هسئارف هاداتتا ۳1 یدک ودنا شلزوس هیجو هیاشاب ۱

 هدنه افم ضازنعا هنلزع ند هثس و كناشاب وسخ هدنن یالم هللا یدنفا |
 بور وچ زود ندرا نساارف راوا هنسوب هن رزوا یلزع كلا شاب ورسسخ |

 ندرانآ قوا ش مراکج .دیا طسبض ی سرا تک رون ۸ ) ۱
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 دیر هک اش راد هصوصخ و ر ازت امانا اشا واردزه ا اتسا

 هلک مزال یس 1 رب دشواص هلا رناوکج تولتسا هسا ار وا تعا یعبر

 یدنا شانا راطخاو زاعشا هصوصح تار ر 3

 لصاو ھن كب . یدنفا بح ینوک یجنزومط كن ہلا یذ دموق رح تار رڪ

 یاب ماش ا هیخراخ هتسارف یدنفا نع هسا نوک لّوا رد داوا

 نادر طظ ف امهاش هنکدع ات اقالم بوراو هل ما توعد نادر طظ

 او یوا یر او هل ماعم انف ها نسکارف زا قارب لو < ۳

 لاحرد هیاهتلود ر 1 rey 4. ران 4 یا اساس ئ شما رود

 طض یرا رج بوردو ی هعروطارم ا سا * توهم ار دا ییساساضتفا

 لو هلاکم هتسلبا هیسور ین و شلیوس ولد ( ردکج هذا

 هردص ندینابماشراد کو e ظ٠ ودد كح هلک ترایلعت تقوا

 ار 4 ترمه والم و ن کما هدن دما قلا ناوجر كح هرو او

 ردشاوا ربو سوپ نوت نوش هنیرزوا
 ۱۴۲۴ ھئس ما او #۴

 هسور دا اش كم ۱ تا ندا ها ی رقو

 ¥ ن E مزال قلا تک ینا کادو 0

 هنس ودنک ند وان یودرا مدكهرکګ لئاوا ناک دنا شتسیا هلن دج

 ۱ نول 2 حظنت هلبا نایلعت ندنک ام دقم ردنر ابع ند زوسرب نالت )

 طورشودوهعیکلوا ندرتسوشاهحر ده ینیدلوا اھ هار واوا نکع

 ردشلوا زاعشاوبد (زب یضار نظن هنب رزوآ كنا هنا هر

 ةسلارو یدتفا نقع ندش دا وا تبر همان ندم لنس هک راده هيس ور

 رذشهر و باوجوید (زولوا لزوک سیا |هوالع شر, ۱

 | هنلوا لاوس ندوا هساارف ود قج هلواه یس هج كنس هطاص هیسورو
 رویخس ا كجا 1 ینادغبو قالفاوا هبس ور)هرژوا قوا تاوجاک و هلک

 | لاوس ىد (یرلبا هو ۳ a هججو یو دیر : یرانوب تن

۳ 0 0 
۱ 
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 | لاوس ويد نوسانا تکرح هلهح و هیلعتلود ندی ابماش یرظان هیخزاخ
 اوشا قبالوا تدم دف ه یذوس هی ود)یایماش یدک تا ۱

۱ 



 واد داي كانا داما ايو رد ۷۳ ۱

 قعاللوف ما ۸ سل هدلوپ وا جد ی دفا بح هدسراپ هلا تفو را رھا ۱

 ئیدی روک ت (يلعت هنس و دن ڪڪ ندسنفر طظ نوا تاک هرزوا ۱

 هدنبس هاه مساند قیابسلا فک یسلاها لنوو و
 لاتاتوا راق در , هیاهتاود قر هل وا ناب وژرآ قااق روهچ تر ۱

 یودرا یان شم یان انواراق هدانناوب هل رللوا شهردنوک یتا رپ هدسان |
 نیلصم ے_!اکم هلا هیلهناود یک و بول هب هنردا نالوا ن روانه |
 بواک رملکنا رر هدزرط سولسنوف هدادغیو هرمصب هصدقاو هدکقیا |

 | مسررغنم بویلثید یشرب ندنفرط یسلاو دادغیو ندنرکدعا تمامآ |
 بولک ها رع رادد ید یراج "ماکنا ماطر ندنرافداوا تایر رهظم ۱

 در , ییاع باب ندنف ارط یتاینسابس هدنر نوا كن هدمهلا ید نیغلواه دم ۱

 هنسدضارا اب اا كن روهج كن وورود) هدع“ر ر رب رقن  هءطقر نالبر و ۱

 كيوورپود ارظن هنسلوا شلو |نالعاو نایب مدقا ندنوب ینیدنلوا قامطا |
 كن ر وطاریعا هسدا و یاتات نالوا شلک 4 واه یودرا هلّتفص یتییعلما ۱

 هل ەل ود یالکو دلا یتدداوا كد نا بس هوب شعا نایصع |

 واءتلکنا ند هیلهناود فرطو ردصیکگ یتیدناوا لوبق هب هملاکم ندنفرط |
 هدهابسم قالخ هود وب نکیشمل وا دهعل و دعو هل یصح *هلماعم هدیه ۱

 نت الا یراجت هرتساکنا قاطرب هلبا یسول- ذوق رماکنا رفنرب اریز رو هثلوا |
 ید یس ول لوق رغ ر رکید هعند ن دقدلوا دوحوم هدشناح دادن ۱

 هتلود هرملکنا كنتلود هسذارف رداسم ینیداوا هدک | تم اقا هد هرمصب
 یی دلبا رایتخا یاوسصا قلوا براح هلا لود ندیا تالاوم راهذا |

 ندئسهعبت كن روطا ربعا هسدارف كلذ ىلع ءان ردیهولعم كن هینس تدطاس |

 ظا تن هلبا فیق وتو سح نامه یانانواراق رکذلا رام نالوا |
 ه دیراف رط ه رضا و دا دفبو یکیدادیا و لاسرا هنئادنامو اب ایچالاد]

 لاسرا هلّوینانسا طفل ا تو فوت نیراجتو یسولسنوف هرلکنا نالوا |
 0۳050 نیر صا هعطدرب هثسالاو داده اعد رس هرزوا كجا

 ر رعدوب هل وب ررح وید ( مر وب هکمک ی نودبا نراهس گر هدنروص

 ها و دیارفو نر نوا 4 هب ED بح 2نا باکر قروصر ۱
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SHETA ۳نیک ترا را تصرف هنکلو  : 

 با بیو درار تکی ع ندرفن گربشپ ی رکم ہد اکا طاش نامه |
 یدردنوک هن رزوا بدن الف

 ٤ف os یالس كانال ی E رلبآ چار نویلمان
 | لوا هلا مزج یکج هل هریادنال اب وا هللا یسهرک اذه كیا هیهاسم

 ۱ Ea یا وق عوج هرکص سو دعا لصاح تشاندفرط |

 ۱ لرکاسع یک هد اینایسا لردا لاخ 3 یک دز نو دف ر 2
۱ 

۱ ] 

۱ 
 دیسورزکدذ اا فلاتسو ۰ یدشا روم. یب ارو« سنرپ هنس هدناموق موع
 / هتسلارف هتساآ وب تو دنا ظص م قانا ادن اللفه دنف رظ یآ رب یتودرا

 ۱ یرل:رفن نالوا هدنه> رازسارف رول هیسور ندنع دل وا یسهرگ كفانا

 ۱ ردشاالشاب هاو تب لدبم |
 هیسورو تادش یتا ءوس نالوا r هیاع:اود كونا حو ره لاوئنمرپ

 ۱ هساارق یاو ی دوا تبع هدسراب قو توف یم هطدار نالوا هلا

 یس 4) ه اس اد ایئساتس هلا لاع با 0۹ وتاتساو تنتراظد هرحراخ

 ردشتسالر ءا ایر هب ھر, لر دعا لدم عیطااب جد

 اعاد هيلو د ن ل دما دا وا رس ن دوا هزیاکنا ییایناس هدب اوا لوا

 . باب یواح ریست ۶ قلوا زاره و مدمه هلا ول سارق هنهبلع وا هرنلکنا

 ا ص هذآ ۳ ف بویتسا زی رھن e ندیااع

 ۱ رجا ییعاکحاو قاشس یردناس ۳ یی هکر اتم ناتلوا روع هلبطس ول

 رونه نکیشلاو تدع ر زا خب YY ك هک ر اتم ت دو شماغیا

 هباسعءاو دو شعام هما وا نرشاسم ۳9 ها غ هات صف هیسور

 كح هدنا سس یتموص> هد هد دعا هطاصم دوو هلا وا هرماکنا زونه |

 د:تس هن وأ هساا رف هلا ربعت ول بواوا هرژوا باذتحا ی دتک رح و روط

 یب هنگ هدنا رک و اع ییهوصح شما كلوا هرملکنا هسدا یساطعا |

 قاوا زارمهو مده هلبا ول هسنارف هنهللع ول ه رتساکنا اسءاد یلاع بان
 ول هریلکنا الاح هيام ود در دنا زازجا ند:>رد هب ی۶” ر رررفن كن رمق

 ها( ڪم دوء هلا ول هلک ۱ هت دلوا یلک كنلود فسا روو ردیوایکا هلا
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 | یسجترب رد ٹچ هئادیم تروص یا هدنس جن كاا ندیا ||
 | هب ول هيس ورىس هعطق ناتسراغلب نالوا:ردق هناقلان هللا نا دغیو یالفا
 ۱ 4 .ولایرتسوآ نی هب هعطق هن سون و ه وأ هسلارف دن رکو هروعو قلدواتراو

 | ترابع ندکلرب و هسارپرب ن دننادناخ انزبسوآ دا ناتسو نه هاكر ||
 | هک یدیا ین روسص یماحا نوتب نوتب كن هبیلعلود یسیم: کیا ىدا ۱

 ۱ یل ویاتسسا نالوا یرظد طع وربند هوا هلبا زواج ندرلن اقلاب هیسور ۱
 0 هنیسوب ولانریسوآو كج هدیآ طب ی نس هعط رب ید کنیلوط او

 | كج هار دق هکینالسقرملا نبرادقمرپ كنیلبامور راب ها ناتسو مصو ||
  رصمو مایشلارو دیفسررح رثارچر یاس هلا د رک و هروعو قادواتراو ||

 | یرهآ تارف یخد راولناقع هجری د ةت وو كچ هک هنيدي ول هساارف حد ||
 هلن روصو طو یدبا كج هلس هديا نک ت#وکج رب هدر بیق ١

 | هک و لاح بو دبا طرش نسل اق هدنسودنک كزاغوب یلویاک ول هسنارف ||
 ۰ ON کن ےک ھو وا هیدا و ر وک ذم زاغ ول نالوا یتانفم نک هر |

 ول هبدارف یمارو نیم هنغج هیلاق تو نادنح هدنکلغ كلویناتسسا ||
 | قفوااه داون دیتا وب هیسور قلاو هدندی هیامتاود هسپا ند هتیدب
 | هيدأم عم . ردشم امهلوا لصاح قاقتا هد هات تروص ندشخدلوا

 ۱ یی هعفاو تار ۶ ادم فوح امور قرهلوا رک زارق نمل صم شاتسا هدنرانب :

 | ندنفد دم هملوا تراسج هاصما ندنیفرط قحا بواا داف هل محو هص رلخ |

 ٠ ویسشا ه رزوا كلرو یسعطف رارق هدنرلتافالم ل روطاریعاییا هدب |
 ۱ ردشلردنوک وبلد ا یتروصرپ كن هصالخ ||
  بودیا دنب هتقافتا دنوی یی یر دناسکلع هلبا هليو وب نويل |

 یدورب ی هدنر هنایم هزنلکنا هليا هیبسورو دین اه د هبت رب یاقتا و

  یدلیاقیوشت هنکلغو طض كتتااا اندنالنف یبیردناسک-لعنوا دی زت

 ۰ هک دقاو یب دا وا تبار ۵ دنندب ی ردناسکلع هلا یارف ج وسا 1

 ۱ السا سلم لا تجود لب مد یا داود قم كنق و ںی کسی

 ۱ هد صا "یداب ندنهبدلوا تفکر تان اه> راهو نیک ك كمر وديا

eكالام و كل رول 9 نو 4 _ِ هد و  

 ۳ ۳ - ینرس



 نر ی اه rE ETS ا
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 ا دنک کا هکلب ردلکد نوجا ناش سوه مسردیا بلط راش ضصم) ۱

 ۱ ند سهت قاب هام تاود ۰ کس وا ر دیو ا کا دن ید قلعو

 نالوا هد الوب هلب وب راویح ر ويسا كیا رادد صح ید ولا رتسوآ

 مسار ینداکونرتسدا مور هن ر زوا ناتس دنه عرنشم هد دن راکفا

 نالوا « دصوصخوب هدنمهلاکم هداعلا قوف نالوا عقاو هد لب

 | ردشعشا هفع وق هنبرب چیه یعناوم یسودنک مدیشلیا نایب یتالکشم
 ۱ هدام عهردداوعناومج را ز درکذو لەعەج ەفاسەوەجاوھ هدن ون نکل

 كهارابراب كرت یدعم ردقج هلواهروک هت الکشمعاکرادن مپ نوسلو !تحار

 ۱ کوز 3 یا قافنا هدنهآ ی يسون تروصض کلام ۰ نهج هراب و ندنلا

 کر لار طاخرد هدننس ار وش قلا ن کیدا ه یکاذم هلا فوج امور اد

 نوا كلب هنلوا هب ولو رپ وصد هدنر وص وا هدنافو یطق لسم وب

 كن هدام یدعس ردمزال منا هعااطم بور و هسشاب یاب هلبا نویلتان
 هرکص شی ك کر نییصم م هدیا دل اف یهحره

 | مروشیروک هلیسو دنک هسبارتسها هدهرت رکیروط ارعا بوةیج ندغر ویسرتپ
 | تارادو هزت نم اهالم هکندلاق زالوا خا نیک ردو هسراب

 ۱ یس هدلب ناع و هدا تالا ردمخ هلرا نوعا شبا درع نویلوا نوعا

 هداروا هک وبلاح مرواوا شملوب هدنجا مايلهاف ودنک رولوا ویا هساوا

 یتسارو زرواب هلوا تسب رسو اهن اهد هدنروفرا رملاق یلاخ ندرت
 ۱ مراعی> هلود ناه هدنروص یکیدتنا لود هکیدیا ییلکت  یککیدتفا

 ۱ ی وتسلوتو ماهفا نتئون« هجرد هارازوس وللوب ( مراشوق ېک راناتو
 ۱ ردشع |مایق هنس هیر كنالکو نالوا فلاح هنس همتا وب دساارف هلا لرع |

 | بوشیزوک هلبافوج امور یرظان هبجراخ هیسور روعنلوق هی رزوا كنو
 ۱ هنالکنم مظع كلملک هدلح كن هعساقم هلم طةذ راب وق هام

 كنابو روآ ارز ی دا ند ه٤ مط روما یدو رل تاواراحود

 ۱ یقنرطیکیا كءثرمک هب هعساقع بدس الب قاو درب نالوا ساسا هنس هنزاوم

 م ويار :o : ول و لکشم لیخ هل سل وا یوطع لەر قح هرغاش ید

 ۱ هود هرلع هان ۰ یدیا لکد یالوف اتاذ كع ۱ مضه بودوب یی ہل

 ناب رج نر هسناوا نبمرد لتس هلا نامزو ¿ نیمز بوب» هل یحآ هب رب رب
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 سکعلا تسانعو تثلا هلا یراواس یسعلیا رسنارف ی دغرو سز
 نییمت هن ر هدنتدوع هسراب كس راواس ارخو؛بواوا هرزواتیمرک هدا ز كي

 ترو تایسانم نالوا یراج هدنرهنای هلاروغنلوق ناتلوا لا راو

 كنویلب ارا _هنطص كنادغد و قالفا طظ یدیاهدنصاحم نروص جد
 از تامولعم یکیدر و كب EE هنفح هیلوا دعاهم

 كنهیسورو هنکح ه.اروکح 2 فر ندنویلات ندنفر ط یزرکفالخ

 ۱ دنفج دیهارا هش شر هعسد ندهلوا تاآ هنضارغا كنا یسلباق بوئادلا کا

 كس راه هراروب هنغلوا هشيدنا"یداب هبیردناس کلع تادافا نالی اد

 ر لاهس> هلناروقتلوو هدنسنات م یسەیداليم همس هرکس زول نرگس

 هدعاسم هنشلانینکلعوش كنویلبات هرکص ندرهلاکم هنامرع هیلی

 تیقیک هلکعا اجر یتا 9 نقا فتو تبع كئتلم هیسور هدب ودنا

 یتادافا كن راواسو شئلوا اهدا هزویلدات لیصفلاب نادان و رطر وعئاو

 لواناععو نده دلوا ی و قفاوم سوز را كا ردناسکلع د

 نکیا قغتع هللا هساارف ندلکوک و ناج لوا ندنسهطاصم تدسابت
 هدن_سوشراق كنوا هيسور نالوا یرلتتد هللا لر بجومالب و هرب ندرب

 هتموص> زارا هنفر ط هساارف قرهلوا لعفنم یشسات ندنرللعارب رکاب

 نیتکلم نوا ندنکو د شفق | اذا ندنفرط قاتم رلیدالشاب

 طاش بو رب و رار ۵ ےس هع“ اھم لپ هسناهع كلام هعسد ندک دتا ادو

 كی س ەلد سم قرش هدم همان ییددلوا ش مزاد 4 ىرداپ ع هدنحا

 یسهعساقم لا ەيل تلو د هلثح ندنغب دلوا شلربدشالرارق دیس ودنک یل

 كن ولا ا وآ ودیسعت وب و فک زن وا ت ردابم هب هلاکم هد

 بک ص ند رکسع ارتسواو سورو زسنارف هدرب و نسو | دنمهص>

 رد شالا طرش ی-هلوا قوس هناتسدنه ار كنودرارب

 ه دنروص زاملوا فی رمت یردنکلع هدنلوصو هغروبسزن كن همانوت
 هدکد تبا عدقن هنسودنک یتآ ر وقوف هک هلی وش ردوا نوئ
 ینیدلوا شاباناس هدتتسلیت هتشبا ردءدآر كوب نویادان روطاربا هآ )

 ودنک ی < راشخا مامز هک ردلس هنسو دنک یدلا تدوع هراکفا
 1 هل دن

 كلم هب سور ردءهدان اکا به مرودرا هت ٩ راوا مرگ ردمشکنا ماست

 ندنسودنک هرز وا كما ظح یافیئسا هلبا یرورغوصرح نیکست
۱ 



 ۱ تی او کما دد هود 8 بوردو 2 کج هل نکس

 زدشانا صا هر زوا قلا هلا یتراطن سود هل.ادرط e ةا د

 3 زەب 1 ود ر "رملکنا ها . رزوا وخد در ك رک نسل ارفو

 قحا دن هطواا صد هل :ه> ی لع هنقر ُط لنج یسالیخر

 | هلیادع تصرف ینود لنت ندنفیدلاق یرکبسع رلکنا ردق كس زکس

 | اینابساو نسنارفکهدنلحاوس سون ایقوارح هرز وا كنا طض یاب“
 ششیارها نب رلقاحاا هنتي بم ك موزا لارا هل رو رم هزکد جیا كن راک

 ولو بالا ج وک یرادقهرب قرهلواعنامرا رلکنا هن رو ممالران وب هد هسپا
 ۱ کرج فا طا ش موطذاع لارعم اهرکص ندندورو لرلااو ردشلببهدادورو

 ۱ نا هومرخذ هب ةع سر از> توراو هر دورود هللا تک رح ندنوا وط هدژنوا

 | یر رتکیاح هدنفح ا ایسا كنويلءان هکنوجو ردشاوا لوغشم هلیلمت
 | هداشا لوا ندنفددلوا ساکیفو قجهلعوق هنادیم كناروصت نالوا
 واهیعور هدناواوب هر زوا قمامتیچ هل اغ ولشابرب دحابوروآ هنسسودنک

 ید هدکعیا ماود نارا ضع! كجءهرو توق هنفاس نا نالوا هلبا

 ج

 | تاهلعت یکیدرونک ندغروب رپ یوتساوت یسچلءا هبسور هک هل وش
 | هدرید-ه" ینددملوا لباق یس كاليدعش كندهناعع كلام هعساضتفا

 ۱ كن رکسع هتساارفهدرب و هکلعو طض ییادغوو قالفا كتلود هيسور

 ام هلا یتسهدعاسفو تقفاوم كنويلا دن موج ندایسورپ

 ینویلبا رک هلا لاععتسا ه دابز كي هدیاب و یوتساوت نجا بولوا
 تقواوا هسا نویلد ابو دیا جاعزاو قیصن نروخآ ییسالک و كر ۲ و

 هدلاح یتیدلوا لئان هرادسقاو لابقا ینیدمهلوا لصاو ك ادب و
 شعا هژءاعم ګرم هب وتساود ندنکیدم هکح یکلز ر رحم ار

 ندنسهادل وا اهاز وه كن ھن رح نا:یصل رو درام و

 شعاعا هل نتتکلعالاح كنرکسع هیسورو ناب نکو دنا یشان
 قوذور نددورو هسراب یوتسأوت ندنءدداوا شلپا نایهرد یغیدلوا

 هل.بس و د:کح هر زوا كود کر واک هلوا ره ظم ۳ امارن>ا هداعلا

 ك ردناسکدع یدیلوالصاح تدو ر اعود هدنسهرا لود هساارف

 ٭ هدضرویزپ
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 تدیونم هدلش ره ئزک اسو شارف ندنرلک دلو یساماح لد هع لو |

 یدیا.دتماوا لوق هللا تصا او |
 لیاعم هد ۵ ی و رمصاحم ینیددلوا شعا نالعا ام دوم كنوپلدات هکنوحو ۱

 ه لر ولارغوا هبءرنلکنا یسخ:فره ندنرلک كرلتاود فرط جدول هزیلکنا ۱

 نی رشت نغج هثلوا هرداصم هس دا نحر و رک مسر شب ی کی هدزوب |
 هسلا هدنروصو و ندسش دلوا شعنا نالعا هدنر نوا كني رفا یتا |

 ندشکجهلک مزال قوا صح مر ربلکنا یسهب رع تراجت كن اب و روآ ۱

 هرداصء هسارا رغوا هر هرملکنا دس نفره ندكل:# ق دوخا عبات ۱

 هدکعا ماود ۵ لل هساارفو هزیلکنا هنروصووب یدلبا ناالعا یعجهنل وا ۱

 ینیدلوا رظتنم كلاع لر دیا تدش بسک هنوک ندنوک هب رام نالوا |
 یدبا هدکعا تا ووص بسک هک دنک دیه وغ ةا صم ۱

 دز 3 ینیداوا یصوصح یس الیئسا كناایسا یرظن عمطم كنوپلباتو ۱

 e هیجاکا ع ونرب یبک ین وب وا قجوج هنسودنک یاب وروآ نوت ۱
 علامو دات هنلوق وددک ب وڏ هووک هدا ز ك هلافا نالوا دعا ام أ

 ییددشارغوا هلی هلم سماب امسا ندنغددناوب هدندافتعا قءامهلوا یشرب |

 ی ر ه>راب نالاق هر زوا لالفتسا نا كن ايلات ید ندورطر هداننا

 ىدا لكد للاخ ندنس هیعاد قلا 9 هصق

 بوالتدح نولات ند کیدا لوبق هلا تافضتلا یی رتهد كنويلبا

 هکشیا تکرح قیفوت هنناماظنو تابترت كناپ و روآ داحا مروطارم؛ رب

 دق الصا باب هدک دما عدانوود ( نیسروبع هضم هع رلتعهد یککلامو

 رکاو ميناط رادیکح رب حی كوي ندش هدنزری رب ) كرها یشاحمو
 رو دل داعم وداع هل تط ر دنمالاو رشت مع كن هناحور تموگح

 عشب یکی كيناحور ذوفن بویک ا شاب هسروتلوا ثبشت هتسارجا |
 کج هل- هل وا یرثأت و رادمکحر دا وا شا سددت هللاو

 كر نع رط هرواحم نویلدات قئرا كج ر و باوجود ( مکج هزت سوک

 هب امور هلینیعم لازجر هدنسپدب مرکب كنیجترفا "ین ا نون اک ناه هلبا |
 ج ا
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 PENI دام كر هناندح ی کیراقداوا رادرمخ ندنراه> نالوا |

 ی دهعیو هللا لارق بورک هیهرا ږالود سرب ندیدالشاب هروهط |

 هت هدورلبا هدهبیا شادیا لاقو لیق عفد هلتروصو و شمهردشراب |
 لیدمت ی ایئرتو ندغیدلوا یمههبش كنویلبان هدنکجهرب و قالطاب |
 ر دشماعا ۱

 هل !باتشو تعرس لاک ىس ەق رف نسنارف نالوا سهل وا قوس هن زووآزکتزوو ۱

 لارف ریکنرون ه داناو ن دنغاداوا هدکعا تکرح هد رزوا نو رل |

 س ايشا توت یذ كبارمس و یدوةن نالو اد وج وم هدنس هنب ز رخ تلود یمایلاف ۱

 قاروطا ربعا لەسەر مویلا هدافب صا هلدنوادم كرا ریلکت | الیمح ها ود

 ۱ شفیارارف هنکلامایلزارب نالو هدندب كماود ریکتروپ تقواواو نالوا

 | نوبل یرکسعزرمنارف هدنزوتوا كی رفا ینا ن رشد ندسغب دلوا

 | قزهبیسص " هقرف اینایضاو نسنارف هدنف رظ تقوزاو راشهربک هن رهش ۱

 ۱ زدراش ا النسا نکلام مکتروب نوت |
 | هرکتروب اب وک هل يس هناهب تنواعم ه هقرف یهدنرهش نوب بل نویلبات و |
 | ةقرفرب صا اناما نی زمسکم هتسا تصخر ندلارقاثابسا هرزوا كمك |
 | ضرغ كنويلبات كلردبا شالت هیالود شنرپ هلکا لاخدااهد هب رک |
 | یراوطا گكنويلبات هدک دشا تردابم هع و فشک كافيدلوا هل قالو |

 قبح هذ هغ لو كنسالاها انایسا و کا نوعد یههش هدنفخابنامسا

 یاة شد رافر الاح هدان بسا قردلوا یرا قموصخ هب هب الود صارپ و
 | نوا باج یهجوتنسح كويلات حد ندنفرط لارف هل سلوا ر وجوه |

 | اررکم هدنننص ىج وز هللا سدنر رب ندنت» ایلمافترانایوب كندهع للو

 نک هنابناتسا هدانشالوا هسیا نویلبات یدنا شم ردزاب هما هويدا |

 ۱ e 11 ری یم هغی داوا هدفعشاح هالاخدا رکسع ردق ید دل وا

 | یتساردنوکر Ft رطلوا هلع : ندنراقدلوا ا کا

 راباوح لوه عو مهبع هنن را هعان كلارفو شعاراطخا هللارق اناسا |

 . هکلارف نالوا یسهجاوخلفع كنو دنک هللالارق ندنغیدلوا شرب و
 ۱ E هد: ردام یرکسع نسنارف يردي و هدکعا شالت لیکوشاب و ۱

 ۱ وبا ات یسلاها اینابسا هدلاح ات یقیدلوا دةم E ی arene هک داو رانا |

 %4 لو ۶



۳۳۶ 
 ا تب تصمیم سیب حس طب ا سرت اپ ا ل ا حج سیتی یو م م سم ےس رس سی سا

۱ 

 ۱ هد هبقر هر بع تروص رپ تصرف یتددارا كنويلبا هوا تباج بلط ۳ ۱

 ۱ یدلوا شمزسوک زو |
 | لیکو شاب نالوا یسهدرک هقالع كنس هصلارقابنا سا هک ر دو یلص

 رفتم ندوب لاها ن وس بوع.ج هوورع یاادر ها هالود سازپ ۱

 ۱ تولوا سد لارڈ ۳ هدنرظ) تل ها ات ادعا هد هساا راشم وا ۱

 | توریدشک هلباتوکسندنشهداوا هلتسمرب رغا كب هدنرل دنع قغ وقوط هلارف |
 | ديما نددناندرذ یراکدوس هدا ركب ین ا هدلشتسم نامز كتك ام |

 سارپ و ندلادر تا دلاو ید دنادرف رلیدبآ هدکعدا راظتاو

 راهظا هیدپالود قردلوا راپ ن دتتکرح زسلو و مومذم كنهپالود |
 قافتالاب ها هل ارف هیالود هنن تو كنو یدیشهالشاب کا تموصخ |
 تاب سا یل دیا دږع لو ك ردار هلا ماه نا ندتارو یدناسدرف 1

 و لناثشستدول یجدوا ی 1 رحل اندرگ نک راکدابا تاسف

 كناو الا لولا هرک اذلا ىدا هللا یتارادفرط هر زوا قلوب هراح
 | یاهن بور و رارق هکعنا حاودزا دفع هلا سسرپ و ندئسایااف |

 لالخ هلء:طاصو كلا رسا ہرا یخ ليسا: ا نسنارف یهدد زدام |

 رایتخا كب لارفو یدیشهردوک همان هعطقر هت ویلنات هدلوا ن رشت

 یهوکح هه و ناجا ھهسرر ول دا تافو هدانناوب دنا ندنعرداوا

 هل سهدلاو یار هللا تبشت هربادت ضب دناندرف هر زوا كس هدیا هدلا
 كحهدیا باج ی رظذ نود كا رد هن رزوا یناک رح كن ەپالود را

 لیس ۵ طاعاو راسو اج ھساا دلار ی دیا هدقمالر طاح جد هحالرب |

 رودبا بدتر داسو هکهیاع كنس دن ان درف نامه ق وا هاک اکو

 یدیاراشمر و رارقهنعفوت كتنارادفرط هللا دهعیوبوریدناق یلارفولد
 شزاب همان رکذلا فلاس هب ويارا ید لارق تقواوا هت شدا |

 | یدیاشهردل_ ینکجءدیاحارخا ندکلدهعیلو كرهریدتبا هک ۱یتلغواو

 ۱ هدانالا نامه ندنغیدلوا تصرفرب یتییدههلو هدب ولارا كنویلیات هساآو |

 ۱ هثاحاوس ی رهن نرخ ردتلاب ر ؟اسع نالوا هدندودح ناتسهل و

 ۱ هفرفیکیا هر زوا قلوا ما اب هرفن كيب شا هدندودح اینامسا هللا باج
 | هدهءىلو یسلاها ا امسآ هحرکاو ردشلبا ترشابم هنر ۲ هب رکن ۱

 سس سوت ۳ 7۳۳ ت-تتتت هک ۶



 ید نطرش یقهردناوب یرکسع نمنارف هفرفرر هدنرهرب رج یتویفو |
 یدیشهردتاحرد هفاقنا هدهاع» |

 كنويلنات ه دلاح ینبدلوا یرادفرط هرناکنا هل:هحره یتاود رم نیکروپ ۱

 نکصادک» دتا قافلا هلاواءهملکنا ناھن هرزوا قاثروف ندنضغرا ۲ |

 | کج هدبا هب راح اضتقالا یدساو هرباخم مطق هلباوا هتک هنویلبان
 كطرشرپ طعفتودنا دهعا ین يسار =| ن)لوصا هد رپ "و رصاح لااا

 "رکنرو کس هزداص» ب e هليغيق و كس . رام "ملکنا ن ےل ا رحا

 : ندو و ی دیسسفردلس ااا یصار قاادعو یا اصتا كنتاود

 ندقغووآ یویلنات كر هیمرونک لاخ هنغاتسود نالوا ها وا هریلکنا ارم ۱

 هداعا سابا یدنوب ریل بویلوا مناقاکوب نویلبان ع نکلیدبات رابع |

 ,E او لک اطعا نیراتروب اتقا كس نینجا 'رکنرول کم دسراب و ۱

 طرض ینو رل نوراواعب رس كن سودرا نواب نالوا لاب هرفن : كس ش ۱

 ید نس همان دهع ول نوف هل اولاینامسا ه داشا یکیدرب و نب يا ی ۳1
 یکلاع "ریکترو هدنرهنایم ابنایسا هلا هسفارف هک هلب وش یدیشعا اضما

 ws یراوس ك : چ واو هداج كيش یر Sı و تلدا هع“

 ۳ 1 فان هان رکنو کتک رو نک ا 8 |

 ی وا ناطق رس كما تقافر هرانا ید یرکسع اا سا یواین |
 قافلا هدهاعمر هدستس یراتلوداینامساو هسارق ه دنسهبصق واشتتوف |

 اضما ن د فرط ہد دب یہ رکی كنيجترفا ینا نیرمشنو ا
 ردشلدیا متو ۱

 كعبادرط ینادناخ نو رو ید ندابنا.تسا هسا یار كلوتات |

 قانا قرەقوص کشک هابنایسا هللا هلیسووب ند :غیدلوا یسهدام

 ن دنراصوصخ كغزوک تصرف هلارظن هناعوقو شورو قءردشلا
 ی دبا ترابع

 نالوا یدهع لوو غوا هلا دورو هعانرب ن دا رو ا اسا ناهک اب

 هلن ندنکیدتا یس هداسفو هتف نوجا ماخ یتسودنک دنا درف

 هل دنا درف ید ندفرطرب و تمجارح هنس هملاطو ئ أر كنويلبان هدنابوب |
 ليساعد تا یحم وز لی سسدرب رب ندنسایاماف وب 5 بوک ییوتکم ۱

 هک رباو #۷
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 نایهرد نو ی ER دات هسا د رفو نغج هنااا

 نع یردناسکلع هدهسا شعشاح هعانقا یییردناسکلع كردنا
 ر دا هعشب ندق دماق هرازوس وب ندنفیدلوا دت هلبا نویلبا بالا |
 یالوط ندنایدعت نالوا هنهلع هقراع اد الوا قرهلوا رم اد ندنتیلکنوب ۱

 نالوا عفاو هداج یماه : كن هیموع E FE ااو ه دک تاحاضتا

 یدتساا یعطقباوجر ,اد هک > هب ا بودا لود كلواهرلکنا ییطسوت ۱

 هرب ام عطق هدنشب ONE IS هلبا در هرلنو هسیاول هزیلکنا
 كنادعب و قالفا قثرا یردناسکلع ندنه دلش الک | یکج هلک مزال يوا ۱

 كوياد دان و تصراس هلي سه ج 23 او گنويلبات هدن صا لنو طیف ۱

 یرادفرط هساارف هلالی دبنو 2 ع نسالکو نوجحما لیصحت نساضر |
 یدلیا تر دام هنیعتوپ صد 7 7

 دنرکف كما ریخت اهدزارب ینیسارجا كنس هلم قرش نویلبان قا |
 ندئدرع كنولج وسا نوا لا غشا یییردناسکلع ند دوب |
 هب رب هرصاحګو یدتدا فیلکت تسسمرک هباددنالنف كن رکسع هیسور |
 هدهرص ییدلبا مارق هبلج یراناود فرطب دت یلامکتسا كنلوصا |
  قینءوس هنوکرب كنول هساارف هد:هح هلیساطعا تراس دتنلود اب تسوآ ۱

 كتسودش هسرواوا كج هلک هعوف وتآا ارج |ضب دعقرم ت هس ندقدلوا

 هثهیلع هسدارف هلرتقو ولاب تسوآ یدلبا بارسا عج هلوا راد هص> ید

 نشا واشاب هدلاح وش هد هسا هدکړکح تمعادت هند دلوا شه اڇا تکرحا

 یسها هده انکر ادقم هدهنو یدایناکیرکسع هن هغعشارغوا هلا هسنارف |
 | ندا لا لر دیا لوبق هل اترمسم زار انت اغیلب وب كنویلمات هیلعءانن یدناراو

 هرزوا قاتسود هل اهسنا رف قلارا لوا ریارب هلیاماود ه هب رح تاکرادت

 ییا شەر و رارق هکمنک

 قولا رتسا یرک صارت ارف هدنلئاوا كايجت رفا سوتقا هکنوحو |
 ندنک ویا شاپ طضص نسهر رج ن ؟ور هلنادرط یی رکس#ت "رلکناو الیئسا |

 یز واو یفادت هلتلود هقراعاد نویلمان هت رزوا یس هعقو هقراعاد

 ٩ ولهی-سور هدانش مسومو قغابف ییزاغوب تنوس بودیادهع قافتارپ |

 تنالسنوحا یسلتبهدیا رکسع قوس هج وسا ہد ہرمص یراک دریک هیابدن الت
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 ۱ تان کن هم رشاش یزانا یسهطاصم تبسلینو یس راحدنالدبارف شا

 رادم هب هطداح یتشیحو ادعا وش راق هن را ابقر هدوتلراب و ییتمظع

 | قرف و قاق شبی رک: هرزوا كءروتکهدوجو هداملاقوف عفو قجهلوا
 ۱ هنر رک اتص تربيمرکب هاش هلق ید شک_زویحو او نیسشفرف

 || یربخ ندیشرپ كنتاود هق راهناد رلید ردنوک هک اهن وق بوردوط

 | هکاهشوف هلا رو ره ندنزاغو تئوس تمدامالب اعنودوب هلنه> یاد وا
 رخ هئنلود هقرایناد هل ادورو هنهاک شد ىس ەس ءو عروہغورد تن رق

 | یس هفخ طئارش كن رب نافتا نانلوادعع وشراق هبه -اکنا بوردنوک

 | ه-دفح هوا لاخدا هقافتاو هاوخانو هاوخ جد كن هقراهناد معمح
 | هرژوا قاوا نیماترادم هل دع ندنغیدلوا یتامولع كنتلود هرتلکنا رباد

 ۱ ماخرب هلل ول ہدک دنا فیلکد ی اسل هرل ریسلکنا كنس اختو د هفراعاو

 ۱ ۳ در : هرف را ملکنا جم رب و تاوخ هلا در وا هفراع اد هداك سسهحو

 دقت هلبا هریو هلکو هرصاحم یکاھ وق ارګ وارب قرهلا سر: ەںوکو د

 ۱ بوشن یخدیسهفرف رلکنا نانو کو سارا هداننایرلک دا تردابم

 | نیذلوا روب هیلست یاود هق راياد هل راغا ترشابم هم رخ کلم
 ۱ تولا یم6*و تاودا یهدن هاسرتو یتضاشود كنهقرا ياد ر ریلکنا

 رلدزوتوک هی رانا

 ۱ دنر کس كنسح وا لولبا یسهیدالیم هئس ید زون زکس كب هثداحوب

 ۱ تاوجر یترارح كي هطسوت یکیدشا فراکت كنديسورو دات .عوقو

 ۱ ن دننکرحرپ سفح هلل وب وشراق هللم قوفح كنسالک و هتلکنا یدلوا

 | یسهعیتوپ كنويلبا هلنهجوب و یداک ترفنو تشهد هبا وروآ نوب
 | هلی-ودنک عبطااب قاود هفراعادو یدلاتوق هدابز ندیکلوا هجان وروآ

 | در ملکنایداوا دعتسم هنهلرادفرط كلا یخدهراسسلامو دم
 | ینآ ارجاوب ونمالراپ نکل یدلاق دونشخان ن دننکر حوب كن را لود

 هد هاوو هدعروبسزتب ییالوطند هعفووب یسالک و هملکنا هلکعا قیدصت
 ندکی رحم هنهیلع هسنارف ی راثود ابرتسوآو هبسور ربارب هلبا تمد ةر
 هشرویسزنب هلبا هصوصخ تب رومأم ناسمهو رابدعوشود یشرب یربغ
 غ داوا ند هيء طر وما یناعوقو هقراعاد نوساب و لارنح یراکدردنوک

 | كلوا هزلکنا هنسعیا فرسصاو طضینادغی و قالفا كنود هیسورو ناب
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 قوت كاك دازابصا هسیسورو یسهدلاو كنب ردناسکاع کیش ۱

 | رابکو فقاو اکو یردناسکلع یدنیشهروک هلءاعم قوغص ندستفرط |
 | دی یراوس قرهلوا فسأتمندنراف وب هدیآر فلاش هب ودنک كشوق |
 | هرکص هدنوسلشالکا كج دیا ذاا تالسم هنو قجهپب هنواهتلکنا مل ەقاب ۱
 | ثیلست وبد مروق هلون مکیدستسا هلبا | بیدانو ردت نس هلج رانا ن ۱
 | هیموع دلاصمورپاد ۵ طس و رهمکح سایت دال تور و |

 | هناوج رب رفت ین دلوا شمرده لک رشم ییسوژرآ نالوا هدنفح

 ۱ هەڵ وهن كسساود هزتسلکنا اب وروآ نوت لکدوا کايو ییا رظتنم

 | زوئه ند هرلکنا هد صا یدابو یدیا هدةعوط یالوف ه- ج هناللوف

 | .دقدلوا لصاو هب هردنول یر رقت كن ردنا سکلج هد هسیدمةچ سسرپ |
 | .دقلوا هشیدناورکف "یداب هسک ره یسلوا شفلق لوبق هلبا رابتءا نودوب |
 ۱ هروهظ یدو مام ربع هعقو ةقراعتاد هرب ندرب هد رزوا كنو یدیا ۱

 ںی هزلکنا هرکص ندنراتافو ل (.سفوف ) هلا ( تب ) وش ۱
 ات تح تالاب ونارغ دروا الک و ندا « را دا ۱

 يا تابار هر رکن هبیرغرط ندب رغوط گلاب هش اهتلوپ |

 ودبنک هدرزک دو ت رح قیفوت اکا قر هتوط ساسا ییهصوصخ |
 نرو ديما هلا تصرف داكا نعي دلوا توقرب كح هاک وشراأق هن . راعاود

 یررب نالک هنر رلشدا هدنرال> اس فر  سماو ۳ رفا < یرلفدلا ندکنلف

 | ندهن وش هنهلع هسلارذ یاب وروآ لود هدهراوب ءاردیا اليسا بوروا |

 تم NEARS رکسع هب هرق و نذف رطرب هد هسا رادو ا لا

 هنلاعفنا كن رلقفتم هبت م ضب یراماماوب هد دیق تنواعم هلئروص هفشب
 | یدروسردق هنس هر دالیم هنس ېد زول زر ا , لاحوب یدیشلوا یدا |

 | كل زدتر یرکسع دد نیو بلح كتسلاها ادنالربا هداشتالوا |
 هسااراواادنالرا تو ها نو قربرباد هه و ید رانا یکر ربلکنا ۱
 )۳ د یرلکنا یهو 4 در رکسس بنا ره رودنک ندنرافدلوا كياوق ۱

 | یرللوا روبح هیافتسا هدنترادنهموف رم هنس یسالک و هلفءوق وط هب ص ەز ۱

 | كس به .لاوسرب و قارلتساقو قاداق درول هنیرارب هد رزوا ۱

 ی رول دی راهساا رى دتلو نالوا ۱

 ۱ رلددر اه <4 رکسعهق رب رق رد هن غا تنو لا یا كچوسا بادی | ۱



 سس تم وتسسن

 وا
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 ۱ زوب کس كم قلود هفراسیناد دا ییدلیا نود مهسفلاوح هنس هلن

 ]| ینیدروا یکاسهخ وف نالوا قحاب هدب واک نوسان لارعمآ هدنسهنسسرپ
 هرملکنا رارکت هددسبا لک د یلاخ ندستموضح زاوا هب وا هټلکنا وریتدتف و

 هقشب ند ةلفرط نیم هنکیدلبازانحاو فو ندکمردنجوک ینتلود
 قلود ریکروب و هدکم هلیدرذع ندنورلبات هلتهج یچج هپم هنا وب هدتکر ح
 تصخرندواهزملکنا هرز وآ ڭەزتسوك اضریورنسهراچ هفلاکت كنولیان
 هرژوا هسی كناو قوح ندسقرط دسادارق قلود ایناساو یدکیساا

 هثساسطر لص ك تنویلءات بوم هلس نغج هنالاوق هقیتاوپ هن ندنغیدلوا

 یدرآ هدععارا هراج

 هه -اضتقا یس هیفح داوم كس دمان هخاصم ثیسابت یمن سوت

 قرهلوا بهاذ هننط یساوا شلعارب ,هاتخرط هیدور یادش و قالوا

 یفارطا هرکص hê عیاض رلتکلم هجو ۳۷ :د رط هنسشد نواوس

 فسأت رظف یفادلوا شلبا هطاعا هیسود ندفرطرب و هسنارف ندد رطر
 ۱ هنکیدغا هلخ اد 4 رح هدنساشا یزلەب راح دنالد دبات ا

 یدسا هنوجک ت ما دن

 نادیمضن يج كن لا د ندنکلودنک تل ود زا

 ادا یاب یصل لارقا,تووپ E ES هتساسطعا كلو رح

 یکیرب نسهر رک دع وقرار هلبا مادقا هصیاخ ینکلاسم دو دا
 هدنمرصع هک ىدا. دکعیا مابنهاو ییس همیظننو ان هرزوا سانا

 هتس هیحیظنن لوص | كنس هپ رکسع تایهایشورب نر وتشه دونرمح هب هلجج
 یدرزو هلوا ساسا عضو تقولوا

 هلی دونه | تعم مع نادنفافنا هسنارف یردناسکلع ی روطارم؛ا هیسور

 ۱ كعا دونښ> نسلم هدب ورو aA یتکلع لواب لواو

 | قلم س ور تولوا هدسشما كلا لازا لکن وب 7 یهدنرزواو

 | هن رروطاربعا هچراکفا قر هلوا تم ندد رفظم كرل رسنارف هسا
 ۱ نال ردنوک هغروب سراب هل راعس ندنورط نویلب :N قیسح رای دیا فلاح

 | لوبت هلا تامازتحا هداعلا قو دار ط يروا 09 یراواس لز ی

 رک نکیشناوا
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 ۱ سود دیبا یاب ابم ید دونیلاع کا ان هط هات تو دو هنره ۳

  Eسلازالوا یکیدتسدا ط یدرلبا هل ادم هراشنازالوارولوا ویدراطخا ۵

 | طارفایرءهرکص هله یدرربدنیا ارجا ینکیدیده بویتسیا نی راتروباسو
 ییهیلهنلود نب روم اموال. یسادنهک ویفو ناجرت حورمشمهچوزپ كردبا |
 یدالشاب دفعس راق هلس هنناهبج وت ارزو هعشب ندک دتا هاج اثلع |

 هدشانو كل اشاب ىلع یسلاو دادغب هرزوا یندد اوا راعشا هدالاب قح |

 رل ندلوک كلانا دادغب قرهلوا بص یسلاو دادسغب اشاب اض |

 یدلوا علام ید اکو ن کیش اررق عن هود ی داف ندندن ۱

 لامعتسا ءوس ینلابقاو توق نویلان هرکصندنس هطاصم تبدا لصاخلا

 مایق هنسارجارل هل ءافمزاعشقا هتيلا داو فاصنا هدنفح هیلعلود هلا |
 یدالاقافحواذا یکدم ے هیلعتلو د یالکو  كننایتسایس وربندنفو یکیدشا |

 ندنساسرف لمت تالماعم كرنابتسابس یدنفا تلاح هن زژوآ كلو |

 بح هدناضمر لالخ هرژوا كنا یوکش ضرع هنویلمان تاذلاب هلثح |

 یددفابح یدناشعردنوک تایلعا هعطقرب حورشمو لص هب یدنفا ||"

 كحهدیاتناکح لاح ودنک نوسروط لب وش تباکش ندینابتسابس هسبا |

 ترهاظم ن دئورط نویلبات ۱ رظن هلاوحا قاسو قایسو بویم هلو رب ۱

 ۱ مزال ی قار هنس هراح هلو اتسا هس لرییصم ساسا بو: مهدی لوما

 ردشابا راط>ا کج هلک ۱

 هلا صم دفع هلبا ول هلکنا زوئه ازارنحا ندولهسنارف هیلءدلود هکیدلاو ||

 | ینه هشغدلوا شادنافرطرب تموصخ را آ ندهنایم هد هسا شماغ |
 ییکیدتا یعاسم قرص هتنیلأتو بلج لر ماکنا ندتلالا كن دنفا تلاح
 | یسهریاسشحم وا رک باز رلکنا یب یدنفا تلاح ردنا قارتسا ییایتسابس |

 هدلاوشلالخ نسهراح یشان ندکعا مالا قد د اتو لزعو ماهنا ویدراو
 ۱ بناجیسار نویامهباکر قرهثلوا ۳ هب هیهاتوک و لرعیدنفاتلاح ۱

 ردشلروس هجو هب یدنقا خاص نیما نقد نالوا فو رعهوئد یدنفا

 ناب رج هدنرا هایم واهسنارف هلباپ وروآ لودرکید هداشاو ې هلک
 هلاو>ا ندبآ



 | هيلع ءا  یداروااق رسکح هیفطا تالماسم هج وب نالبز و
 | ندهناهاش فرط هن رزوا یاعفنا هب یددافا چا حورشم هجورب

 | ندنالتق یساباپ رب هد رادکسا اقامت نکیشهلوا فیل نو نیکسن هللا فی طان
 هلوعموب هدقدئلوا سو ا اسو ت اوز > یکیا

 یحاجر جد هده طلغ رود هناوا افحواذا هنسهخبت هساا رق هلب

 | شه روا هلبا هتسسدرمس یرمسفا رفرپ رفلر و شتا مش ی "مسنارفر
 ۱ اینامساو كنف هقشد نک دار ازتشاوف د نولو مراة روپ اسب دریک ن ن

 ۱ سو رک نخل سس ارف یجدرانا یوربد وا هنسودنک ب رایسلبا

 ۱ ندتفرط هیاهتلود یاب رایدرپ و رر: رشت هب وک

 ۱ هیطرته رزوآكنوب توئاوا یا ےس قرمص هند اتو باج ةت "رم راح

 وک قر هلیزادرپ رقنرپ والو هیصرت ندیلاع دا هن سو دک دک دتسا
 | اهدقم هسازاملوپ هلیسورب و ندناجاعزا هب هد ها یدلنوقیلا هلبا لاح
 | یدزاساوا اخ ندناناکش ر هل هزات ین هس رج داوم شمع شاک

 | هدااح ین دلوا شوخرممیرب ندرلقاع هدنسسانئانویا مه سولج تح
 | یزلطباض هلکعا هفاخا یب ینایتسابس بوبوق هن رزوا یسهجاسبط قلا
 ۱ قلشوخرسمدآوب هدنراک دروتوک هنسودنک بوتوط ی وق عرش لاحرد

 ۱ كن وب و شرب دتا هيل ییایلسودد : نکیع وق وط شا یطاخو 4ل.سالب

 | ید هیضر هلا لا سرا هترافس هساارف انا یاشواح اصوصح نوعا

 ۱ هر یدنفا بع یرظا هی>راخ 4 تلارق ه og کشد نکیا شار و

 | هدنضهرص رابس ییدتنا دادعت راد هتناکش ندنراوطا كنهیلعتلود

 | وشب یسیرب هن رزواو شمروب هلوا تراقح هی یناینساپس هدلوجاتسا
 ٠  ردشلیا داربایخد یهدایو ودد شکچ

 | یی واهیسورنوها هتسویلخادرزما هیلعلود نایئسابس امدعم هکزدنم رغ

 هدئهاسهم حدو رايا كب رح ؟ هن هیلع ةي رس ور ی هیلمالود وید رود و دشراق

 | هیلعالود نیاز د وسواد "رسا قم راق هنس هیلخاد روما كالود هعشب رب

 هرکص ندک. دنا ترح نالعا هب وا هیسور هدن ولوا ته هلءاول هسدا 9

 | یدلواردیا هلخادم هبهرلخاد روما هدابز ندنسمیعلبا هبسور یناینساپس
 ۱ نیس ون واود ییفءلاکن ول هیسور یدناراو قرفرپ هدننس هلخادم یکیاوب اعقاو

 چ هلره ¥
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 | دعباه زروبدبا ییس هتدورب یاقلا هم نی-لود راهور یسح بوتلوا ||
 | شعد ےکارغوا دعاب ا قرلهورو ما داننقعا هنن زود لرد سهم هلوقع وا

 | هناکزا اد نادفرطور لیاقم هنساجات تالماعمهلوفءوب كئاو |

 | هگتماع وف كلاس تش ررسواتعا هنف لزج دات الا هناراکشزا ون
 | تلا كر هلک هنناب كناشاب ماقما نوکر هنب نکیا شلکهناوا نوا: یت |
 ۱ ها رو هساا او ږد دکچ هو لق ین یک اط سف يااا ودق الفا ,یدنفا ۱

 ۱ هد طقرب ولد ندهد داس هاچ هسنارف یاط-ق ارز ردکعد اما یعاسود ا

 | هیاروا ید دفا تلاع لهجو یامان رک ن دک درب ورب یمن ل |

 ردهدنسهیاج هنسدارف یس هدول و قالفالرکو یکاطسقلرک ن یسکچ هریدتنا

 هناناتننک كرد یار ورب رفت زاد هد زاقج هناوا تنایصو لعاوا تنایض ||
 زازوس دراب یخ ندیلبخ قچهنوقوط هن ردق كنمان ر ماقما ها راوظا ||

 نو "نود ندنفب دلوا ش > دا هل اقم ید یدنفات تلاحنسهراحو شایوس

 یداوازک هتسازر "راد ینایتسانسو یداخآ ی)هزا

 .دقعن هدسیلاع باب نوکر قرهلپ رو مالا ییطلت هنس هنب رزوا توپ
 فرط بولک اغا لوا روخآربءا ندب رقم صاوخ هب هلاک ساحم نالوا

 | هتهیلع هیلعناود كنوا هتساارف نس ههجاولاب هنسودنک هدقدنلوا باج |ا
 | لق ی یاسطسقو نیس شالوا بهاذ هتسههبش یکجتدنا تکر ||

 ندنف رط هج ور دیع رم ودم هر اه اش كع یرطاشتاک» یصلبا)ندهنادهاش

 | عیب یتفیداواشلرویپ ويد (ندع :ونامه نواطم یساوااذتعا هنن رطاخ
 ۱ هسعفدرپ دن و شمروتک كزوب سالار هسنسودنک هدنتمط نیطان هلا

 | فرط تاذلاب هل یسادها یفاط تآ ر دخ وخ کوو یطوق رهوحرب |
 ۱ نانسظاس نوکر هاو ردشل روب اشعا هنضوص> قیطات ندنوبامه ||

 ۲ ید یسعلیا اینابسا هلباییاینعاس تودنا شش هب هاد اک نط صم

 | هوهخ هن راودنک هدنتعط رطاش راسغتسا ند هزاهاش فرط هلفَما وب هداروا |

 ۱ ودر ناتسحا هزودنک را را هل رافرظ عص نهو شارادنوک ۰

 | زارب بوئاشهوب هللا ااده ؤللڈموب ندبشدلوا مدآر راکعبط یایتساس |
 نی یکم هک رسا مد راندنفیذلواهفشب ضرغ هدهسنیالر یکلشک رس ||
 ارا ناد هس ت تطاس فرطو ررامیخ مش رعرب و رولو رارا هناهب رب دن 1



 ۱ هتل ها نیک ی رای ا ید هدنعح ۳ تیم اجا

 هرکص ند نس هطاصتسات ۰  هدااخ ینیدلوا رکلد ۳/۳ ندو د الشاب ۱

 ۱ هناهب هنس“ ة4 تای مور نو با بو ود هنسکع نهق توب هسلا رو

 | قیاسرود كردبا تالدموروط لیدسبت یخد یناءتسابس هلی داول هدقءارا

 ۱ ل-جهدبا باضغا ینطاس فرط هلا حدم یلاجر حلس ناسطاسو ام
 ۱ مابیق هاجم قالما« جراخ نشت 3 ج نم تاغو ۹ وس راز وس

 | ىعراتروباسو مردسیک ن ردنراسفح زب و هلیا ماتظعا یرهدام یرجو
 ۱ قاود هلبا فوم والو ردقچملوا وح هیلعتلود هسر دیک هلن وب نکن
 ۱ . . ` یدالشان هکلیا 4

 دامان ر یطب ص نج من هدانا نوبامه سولج هل جزا

 لثاق هدک دتا ملست هتلود لر هيب تا اهل الا یدل وتسود بک هلا

 | یسازج یارجا هل سبس> قلوا نا ماکنهو هنغیدلوا تباث یغیدلوا
 | یسهراو شادی | مادعااصاصق موفرم لتاق ب٥ هنکب دارزک ندلاح ههژال

 | ندا لا اکب ند هرکص نکنا شادوئوا هدام بوک یآ کسا

 ۱ هباعدا وند ز دريك یعروطارعاو یب ویرکیدتنا لتفزس ییاءباض یحی وط

 | نالوا ررفع ییلج ندتفرط هساارف هدننشع نولامه سواح هش و

 | یتایاغ كرك بع اعفاو هدقدئاوا ناب هثس ودنک قيقو رایج وط
 ۱ بسانم یرااک هدسو رگ تللاس ززد هل هاغه ءوبرپ ہرا وط داراز

 ۱ بوئکم ده رللازمج هدا امون هلا باسا یمودنک. ین :رافیقوت ودر دلکد

 | تولطم رکسع نت قلوا راب الصا هب هیاهتلود نمروطارهعاو شهزب و
 أ هرکص یآ چوا نکیا شع دزفیا فیلکت ن هك ياشا سار و که سر دبا |

 | كانم ودوام لیدپتهیعناودلردیا ثجب عوضوم یغیدنلوا در كرایجت وط
 | ناوند هرزوا یییدنلوا نام هدالاب وللثم یکیدلبا مای هاکنشا ود روددبا ۱

 | قلعتم هب وا هسدارف ك نامجو هدقدناوا مادعا كب وغلع یا جر |

 هسی هسارف نکا مّزلم ند-ةفرط یرافس هارد هلهجحو رهو

 نو-ار و مرلترولاسد مردنک ن ردشعل والتف هل تمهن كمرب , و ثداوح |

 قرهلوا هدع او فال > هدف داوا نوعد هد هلاکم و رادتا هدب رع ولد
 یاکر اد ک هليا لاح جوک هش رزوا کا رارمصا ود مقیک هب هلاک» ۱

 ۱ اراب لہ اطءأ هيف اک تاحاضدا عايجالاب هداروا لر هل ونک نانو ۱



 هی

 و
 نیتوخ هدبولک ةنغب یبکز سرخ كوله سور بویتسبا قع ارق ی هلبا |
 یلعح كن ه.لعلود هس داق لام قوعحو یکیدتا الیتسا یردش و ۱

 ییا کپ ) یتایماش هدک دنیا رارک ییهعاس بلاطم هللا تابا یغیدلوا |
 ید هصوص#صم تن هسذارف هکنوح هساا زالوایضار ولدیسور اما ۱

 نممقنا هب را هدکلرب هل اهیلعنلود منا هب راح زب نکلاب هلتهج ینیدلوا |
 ۲ تلق نا کد ) وید ( ردیم ردنقم هب هب راګ ه- لود :رولک مزال ۱

 | هدهجرد جم سن یفیدلوا بلاغو قداق هدعاوقر اش ڭا

 ۱ تمنا هسردبا هر رام واد-یسور ( یدشفا ب۶ ۰ نکیسُعا حمل ۱

 ۱ E تیسات ) یتا ہہاش كعید ( یزالوا ر ۳ هی ۱

 | دملا أما ردطوربش یساکچ ندنادفب و قالفا كنولهبسور درج
 هدندب واهسور كننکل# ود ( رداکد حرصه ینج اق هدندب لوک |

 1 وک رازن دلو وت وا هسدارفو جد ینکودیا دعاسم كنه ارف ەن ساق

 ردجابا سەد یتسعا ا نوع لشاب ولشاب د هللا ول هبسور هیلءتاود

 یسغلوا ها صم دتع هژرکطس و رس هدرک راتم هسدا ی دنا بک

 یس ەق كدناههاش كرهر د رد هدزکی و ید متي رومأم مجردطورش»

 یدسنفا بح هدخاب ییاهاش هدندرد یعرکی كنهدهقلا یذ ندنغی دارب

 یوتساو هد هسا شبلوا هاد ام a عاعجااب هلرا یوتسلوت

 هرکاذم یشرب بود مسا تاهم زار ندید افا یدک متو يلع زوئه

 5 ناولعت ندضروسرب ید هرکص نداو شال ند لڪ ن "رسوا

 هرصهرایدس:فا بو ردشلن وب هدکلدنا تاقواراما وید كح هک

 هلذعووآ ودد رواک تایلعت ن ران نوکوب هک د تیا تعجا رع هبناماش
 تیامر هدلوبناتما هب ینایتسابس هاک و تیاکش نداشاب ؛ عید ات گی ۱
 ردشاک هدا تاکح هدصا رعد ماع ی را ذی

 هلبا هاوو نویلمان الا هجور هیچ هکر حو زاوطا اا
 قاطرب لصتم فن ید ییایتسایسرلتف و کندن وک وفا قانسود

 هداوبناتساو بلج ییداععا لت هلعتلود ردا لافغا هلبارادعو رسسلصا

 نولس ناطاس رسنقو یلستفو كردنا بسک رانعاو ذوق هداعلا قوق

 ناطاس ۵: رزوآ هدوهعم ڪو نکا راب وس نکیدتساو رامیح هثش روصح

 | هداعلا قوف تالماصم والثوا هرکص ن دکدنبا سولح هنگ نطصم
| 
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 ۱ نامش هک را ا یغیداوا شک ننامز قفلوا دعو ناجا لا دقع
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 ۱ نکل ردرهاظ ینلهاوخ رخو تک هومن ۵ :la اود ل مر وطاربعا 3

 ارجا قبلا طم صضع) ی حد هيلعتلود رویعسلا قهیچ ند کلم ول هيسور

مظعا ردسص مويا نکدا مزال قلو وتوو  دنسوشراق ن : سو نوا
 ۱ 

 ركع نالوا دوحوم هد سلاب هبوط توياوا هرکس ندا رفت هد'سودرا

 ها ولهیسور زرولب اعر یهدلوا غلاب هرن كس تزد یعومح یحد

 ۱ فیفوت هد راز یرلو دل وا یرکسع ییدلیا لاعا هنهلع ەلەنا واد

 4۹ را رد,دکمبا قوس ر Kus وا یلک ی د ندقر ظر دفع نک دتنا

 ناد ا هیلع:اود «دلاح وک را نامه نانا مزال ق دم وا ژاغآ

 1 ۰ ) راسا تا ر ییاناشل رپ كم رکسعو یارسءهاظد

 تگ رد ول هیسور هرزوا و لدم وا ناب هدالا عسقاولا فو رد شەر ۳

 ۹ قح هفیح هفشل نداشداب رادع هتیوشراو هتساوا كحهدنا ۱

 تن هدوهب یدیما ےل( ےم ولناش ه دلاح وش یدیغو

 نالوا رومأم هتتس هلاکم ھالا ےم لدا وا هیسور هر را قلا زوکیا

 | ندنفرط (نکع و )لاشرامەذ هلاک م ساح ک رد و صند دفا كن تعهحم

 ندو تكفلاکنو كب تصع هنن رزوا یسعلوا فیاکت هلیقت داوم صعب

 هدناو ارهتساولره نیکعوب كهدردنوها هب زا "هداما هد دنع هساا

 ك تءص۶ هدک رید ) کک هدب ا ترح فلن رکسع هداز راج وش )

 (زدرصعم یه رکسع هداز رابح یرکسع كن هیلعتاود لاعب هدمح )

 هلسیسعد ( راورک رکسع هلوکه ن اهد هقش ندا ) لب افم هع د

 ھت ول ناک افا نوسروط هلن وش یا مورو یوطانا ( كب ڻعەع

 نیکعوب اوج هنسک د ) ردراو یراروالد دوانرا یفاک هت کلم رب ویرطسع

 یرا-هح هل وا لب شم روافا رر یک كکید:دو قو و هرلنا لب 15 (

 یراددعو ردلیسم د هدد اع یراتلود اب وروآ ر اسو هد نعدتع

 هجر دعنوب ردرللک دهداتعاطا كن هبلعالود نکن ردقوح نداصحا دح

 هلکلک هلوا یس هل یف فیلاکت هد هلا صم نیح كلود نالوا بلاغ هتساا
 ردش نا لاوم هنشر مطقوبد ( ردقوب هزاح یربعندلوبذ

 تاوحو ردندابقوا جد یزوس نالوا هبیدنفا تب كائهاش رک

 ۱ هيف طم ۹ هدزوآ یب قو اب یا ھم یاب بع A یاب

4 



# ۳۱۱ ۴ 
 = ا

 هلته ج یب داوا طعوتمو لاح ناس هن رظان هیحراخ هساارف یدنفا بحم

 بواوا شکل وا دیدع ردو هئاسان هکر اتم تدم هاک هدک دتا لاوس یقیساس

 هتفولوا ول هیسورو شابا لاکا نتاک رادت هیلنلود ردق هتفولوا هک وبلاح

 طرشوب ندنعحهلوا شەهلا ۳ یک هدر د ح رس هر هدوهب ردق

 یدر كننولاق هیلعتلود هدرکر اتم دنسو هنفیداوا مذا ه هیلهتلود زکلاب
 لوصا ةبیسلا یدر لر هاه نالا E I OS هر راک توافق طرش

 ص> رھ هه دے صآ یزد دس هک راتو ءان هک ودنا قام هب هدسءاقو

 تصخر الب لازم حر رکید هلک با تافو هداشا لوا نکیا نوسلکیم
 لود 1 هکر اتعوب یروطاربعا هیسور ادا4سا دنعد دلوا نما قددصت

 صخ رم هد هلاکم یونس و یسعلیا هیسور ندیادورو هرک ون و شداعنا

 ضەدا طس وت واهبذارف ید هک دیبا بف ص> س هیسور شع ا لک د

 هک و راب وس رازوس یهاو والو مم 4قا ردشازا هدر وسزب طوف

 دن ررعلیا دیس ور ی” یدلوا لعدم جد رع روطار ا یالوط ندەداموب

 یحدوا شعدرابدهردن وک هما صح ر نوڪت اکسس بواللو ناسا ولت دش

 تافوا راما وید رولپ رب ورپسخ یک یکیدلک ییاوج شمزاب هغروبسزپ

 داکیل و بوم هلوب اتلاو دانتسا تهج هجاروا یدنفا بح هلتهجوب
 کنسهفتاود هساا فوریه و برط ص٥ بوو هل نهج ەلواەلاکەو هرکاذم

 هماتص>حر هثسعلیا دیس و ز لرەروك ییعیدلوا شدشک د نوب نوت یار

 هلاو>ا قاسو قایس ید هتساوا قحهئاوا تراس ه هلاکم هدب واک

 ندكعنا كلا رداو م نک جهدا روهط همیظع تالق وارد هل ارظن

 هباوج قجهلوا دراو هلبا لاح ناب و ضرع هب یلاع پاب ی رد یان
 تة وە هن علیا هیسور جد ند-هرطر هدااح یییدلوا رظتنمو بقزنم

 قلا قاش تاوجرپ و هدهمردشارا توروص واد كح هلک هماتصخر

 تیا دوا هعفدر دشتیص نب رظان هیجراخ هسنارف قبص قبص هرزوا
 ۱ یدیا هدقمردشواص هللا لعلو

 نمک یسهماتصحر كنس سلبا هیسور هد هدبععلا ید لئاوا تراهن

 كردبا تاقالم هليا ینابماش یلیکو شاب هن ارف یدنفا بع هلکاتید

 هل( صهر ولناشو ولرخ UES هيا عتلو دوراک ذننس هفناسدیعاوم كنويلبات



 | عاونا هک, دل رت قح کوب یسل رظوط یلعد هن نوا ۷

 | هیسور هدب ودنا لافعا یب هیلءلود نوحما باج هفرط هلا دیعاوم

 خان اروهط» دلورناتسا و یسودت ا راع ەرىاکناو
 ے۵ ارظن هتخداوا یسسلیا ودنک ی >د یر ندشم هبحوم ناتسا |

 ۱ كمر و تیلست هلا لید ولئاطر هد ندنرادعو و تدا زالوا

 | هلا ما لا یو تاش ڪنو ز نک | تيلاسلاو تادلاقح همزال

 ورا كلبا ییعلیا ندا عد ھت دس همان راجعا كهاحوت هاشدان »رد

 ۱ زاعشکاد PE ودول کا ماکت هلبا رحب ولو دی دهن رهز هلب وب

 ۱ یدیا تیفیکرب
 | هزنلکنا نالوا قفتمودسنک نوجا یرطاخ تكنویلبان هیلعناو د هک هراچ هن
 | هنهیلخاد نالالسنخا ماطر ابقاعتهو شمراقیح ندلا ىب رلود هیسورو

 ۱ هنغاحوق كىنولا هل هه ید وا ش نه رمساش یی حج هان هت بواار وا

 ۱ یدیشمالاق نیا یرضندکشود
 ۱ كنيلبا مور هدرب دقت کیدعیالوٍ یتطسوت ك هساارف هلعتاود رک و لاح

 ۱ ۰ كندلعتا اود نکیشل رب ورار و هدست هشصوص> یسهعساشم

 ۱ شا زوئ وا :ریهمکح هکر اتم نانلوا دمع هن رزوا یسهرب وډ دنا لوف

 ۱ یا بواوا طورمذم ییا هيل ینینکلع كلوا هیسور هدسنفرظ
 یب ردسع ی هدفرطوا نوسروط هلب وش هيل كر هس: یییتکلع هسوا

 ERG طر.ص يتكلم یخدندق ارطرب وهدکب ارشکت

 بودا دعو یعداوموب ی >د نويل ۹ امدعم 7 هدععاح هلاص سا

 ندارحا ی یا ونم ضرب 07 نوا هلی اهدافتسا ندنقافتا هیسور طعف

 ییغجهلوا | ششالقا هلونناتسا كن وا هیسور هل رطوب نکا شارپ هب هرکص

 ندنشدم هرف ید یییردناسکلع بویمرب ولا ھن ا د شاد
 بور شاش یتغج هبا ه یتیم هتغادم هرات روف ند ددر ینهذ هدنابون

 ك طسوت مکح ندهسیلءالود فرطو هدک یا تقورارما هللا هلواح
 یدیا هدسعع ادلا بودووآ هلبارلباوج لوهج هت دنلوا بلط یسافنا

 زونه ول هیسور ىدا رو رم تدم نالوا نیعم هدندنس هکر اتم هسیلع هان
 ود رو دنا د زر ب رکسع ی هداروا هفعشد ندکد سا هل یکم

 < بع #



 4و
 كلود ه.دارف هکلاع تيماعو شفا و جر لوف نود دس هطاصم او

 طب ر هدنسهحهدُسا هدسراب تلدک قرهلوا هد رفثم هدهاعم ییانکو نام

 قبفیک هب را یجاوئوب رک و ییدوهج هعبسرپ ارج كرک هلیسلوا شفاوا ۱
 ردیحانو هعشب ندخد داوا كعد شرک هن دصن تګ كنول هسنارف ||

 نیکلرپ و ییاوج ییبدلوا لسخاد هنتح یتلاسفک و نا كنواهسسئارف
 طعف بولوا عراف ند هاا طم اد ھع ییاوو رازسلارف هر ءندنا

 هنس هظفاحت كنهفروق ینس هیجان وتنرتوپ نانلوب هدنسوشراف كن هفروق |

 رایداوا ردا هبلاطم هناتسود هلتهج یعجهلوآ رادم ||
 لدب هتافثلا ندن-فرط نولبانو رفح هدهسنارف یدسنفا بالا هسورپ |
 سراب ندنفرط قاود هیسور هدانا یییدلوا رهظم هاش: وت قوچر |

 مورژ یردارپ كنوملنات هدک دلک سراب یوتسلوت ناثلوا باف یسسلیا ۱

 واشوف ییتفا بح هرکوی و كر هل ردنا هیارمس ناناوا ارتشنا نوجا

 هدن 0 یاری هن 2 ید هد دورو ا کیا ماف

 هروک هت اهبتاذ تن دم قاعرو تمرجح هرکندذکد كنها لود |

 ندو هدلاح ر قش راق كب هیلعتل ود هسیا تقولوا تولک هل وا |

 نک: م هدنا تک ر حزب ق ھاران هشدا هدیرفس هیسور ندشه داوا هدلاک ۱ ۱

 هرج )ها ود رع هد ونا دلا هش دعو رمسلصا |( هاطر كن ویلنات ۱

 حالصاو لند لرودهاصم يکسا رن چاو

 e : رق نالوا شلاق هدندن واهیسور وربند ردشس هم ویو یشریدسا

 ید اایاوخ هدوهیب واظطح لوب لود هرللما نیک ی سزا ویلب دیاد ادرنسا

 كتشناسداإو ااف ید یسهلعاعم نالوا ,دنفح هیاعللود كنويلمات نکل

 هیفد کا هیاعدلود هدسننامز ناهس نا طاس ارب ز یدیآ هدنجراخ

 یدیشباقوس هيف اک وق هنهیلع نکیلراش نوجا دادسما هززسنارف
 قلوا كالک یکنا قاوشراق هکدیبا کا وہ هتسیا تمعل نارفک ضرع
 ی“ هعطق ك نوور ود ارخومو یسعیا اليسا یر ەم اهدەم كىو دبات هرزوا

 هروح ندور .] ارح هرزوا قلوا قلباشوخ هرک و نکا یناک یسعود

 عمط ی >د هب هعن را ساون ر ک ذلا فلاس ل es تعایف هننکید روک
ez: ق ت ج 



 Fae تم اکا هل >اوسو عقاوم نسب راو مراکش ۱

 عاتما ندنساطعا هری ذ هنس هظفحسم رکاسص نسنارف یهدنسهر رج |

 وریندنطبض كن هع ر اج اشار یقرصتدنا صوصالا ییعرارودا |

 بحاص مولا رکو هعیس ر ارج رک رولدا هلماصم انف هزازسنارف

 ۳ وتی رثوپ نالوا دودعء ند-:سضارا كيدنو غیدلوا یکلامو |
 ] اریج ندرزلنا جد ن یدیشع ا طض اربج روا هیسور یرلنوب ردمکلم ق |

 یدع یدباط قلود هس ور یه ڪا نالوا هدبابوب و مدلیا دادزیسا ۱

 راکعبط ی مهدیازبوجم ین لاک هدرخآ ګن , كن هی>ات تردوب دل | ذعم ہس رز <

 | هیلعتلود ردك هلا ا كراوشهوه لر و

DE:نسح وهم  itوا ازا  

 ۱ تبسلبت 5 شعا رویخلوا تیاعر هدلواشا و سهم یلبا یدردکک ۱

 3 ن 1 هیلعمل ود ردو هب یدعسو مدعرج بحاص 4 هيلع ود هدنب هطاصء ۱

 | طض كنتکلم نط صم نا طاس یدرولیعب ندقوح دسقو مروتوط ۱

 نوسلبا ثاسا یل دلوا نسود کم و نوسا اشعاو مادقا دنا رو ۱

 قسود صااخ N یحد ۳1 بواوا تسود کب ےس نا طاس ےک هستن ۱

 "|| دوخا ی دیسلو 0 ن هدنماکه ی a تدسلبت و مدیا ۱

 تع 3 هکلب و«هدیاف كوب اهد مد بلس نس> اه فلج ۱

 ردنا شنزرم ق قوحر ی بج وډ ض لفات هن دا درتسا ح

 هدنرب رفت هسعطفرب ینبدلوا شعری و هب یلاع پاب كدنایتسابس ارخوءو
 هعسرارج ندنفرط یسهقفتم رکاسعهرتلکناو هیسورو هبلهتلود یخد
 4 قیدبصتو قارتعا نکر ب رانو ول هیبفارف هدقدبلوا طبض یاو

 ۱ وسر وپ و هڪ ووو هغراب و هرورپ هلا ج رەب یخیدلوا شماتا |
 هکوبلاح ردا چ " نفر داوا نیا نا هر هسدارف كس را هیجان ۱

 "یچاوئوب هدنلاتدا هنسهیاج هیلعتل ود هلیلبکشت كن روهچ هعبس رثارچ |

 هد هلا صم ا ی لوق یروهچ ۵۰ س راز ج مذ س ها صم ۱

 هسنارف 0

  4 BSEدوم هدسراب ی ۲ دناوا لورف ندنشر را 9 دادم |



 ۳ ر ارج نالوا 10۳ هند راج تع هد دهعلا بب رق هلا یی روھ ۱

 | وا هسلارف و بحوم ییسهشددناو ردک مظع یسهرافرح > ندلا ی ھو. ۱

 ۱ یدلوا بلسام یم ن نوت نوش ندنف رط ۱

 ۱ توی وز باس هبعاد کال وربندیلودنا طض یکیوور ود رز "رسلارفو ۱

 دسداردیک بوفیج ندعس ربارجو ردنا لرت ییوراطف واهیعور تفوه |
 | نارملاط امدعمو نیش هدکعد ردکن هبلعالود قیاسلاقاک كوو رب ود |

 ندنکو دا شا وااطعا هر وق تاتسمأت هب یدنفا بح هدلود و ندنفرط ۱

 | ر ازج هد هسددلب وس یشر راد هکبئوورپ ودیلایتسس ابس هد عا لوا |

 هلاک مربا > وهو شهر و ريخ هب ىلا باب ییعلدلاو هدنف رطواهسارف یی هعیس ۱

 | ردشمر ویدا نایب نکی دیک هب ول هسنارف ځد تاکینوورپ ود هدنساحم |

 كوو ر ودو ندینابتسابس نسهدام هعس رازج ادعا هیلع تلود |
 ۱ هیس ور طمو توک گد یر جاوال ۹ دتا عاسا ندحراخ ییصوصخ

 | دنهدصت كرات وب ا هدف اتکا یم رک ادم دن راپ اک
 نالوا قلعتم ةناود دساارف هسلا رولینتسا كلرپ دتا جرد هدامرب راد ۱

 هساا رف ود زالآ تساش جرد هنس همان هحاصم هسور كن هدامرپ ۱

 | یحوصخ یسلر د_شعک لا رخ أن هشامز ی عطن كنس همانفاغتا 0

 طض اعسر یرلئو هسدا نویلد دات یر ورد همن : یلعت كن دفا بح |

 ۱ هح ووو هغ راب و هز ي رکنا فلا س هه ند ڪڪ دتا لغو

 | یراق دلوازرف ندکیدنو لسم الاف یب هیح ان ترد مانو تی رت وپ و |
 هاب و هردوتشا نانارواط هرزوا طادیتحا هدن زارب و ةیاعدا هلبس هئام |

 یدالشار هیاکتشا اعهر ندنرلف رمصتم ۱

 | دیدجو ر رقت تر اس كنم دنفا بع ندنفرط نط صم ناطلس تح |
 هدقدلوا لصاو هر ودنک نواه ةماتداجعا نالتروہ رادصا نوعا |

 | هیجراخ ییفیک ندنفیدنلو هدنس هبصق واتنوف حورمشم هحورپ نویلبات |

 توراو هب اروا هج رزوا هيع-ر توعد نالوا مهاو رابخالا یدل هنن رظات ۱

 | لاصحسا تصخر نوا تاق المو ل اح ناب هلبا تماقا هد هناخ ارکر ۱
 | داسقعا هلا لوخد هن روضح نوبلبا ین وک یمکیا تكناضمر كردبا ۱

Elقوت ن ل دنرافرمصتم هردوفشاو هاب ( نو یا هدک دتا مد  

۱ 



 4 REE ارا نالعا هرزوا E »رام هد رفسو

 ۱ ني ود ناب وق رها و نانسبا درس تانیعضت ندنعب دلوا شا موج

 | هنسهش لوص كروک ذمرهذ راوا هسور وربن دتفورب نکیا لصاف دح هدننبب
 | زاوج هت ازوا وللثم وب دعب ايد ند راف دل وا ردبا زو اس و رو رم

 ۱ هحرایقو قم واحرد هبسانم "هرفرب هب همان هخاصم نوحما یسالرتسوک

 ] هیسور اغاس نکیا یمانامر هیلعلود رایج رک هیمکح یس هم اندهع
 | ناتسجرک "اونو هبولا طب رک دو سیلفت هدننامز ولواپ یروط ارعا
 || كنيلاوحوب كر هيل دا لوبق الصا البتساو زواج نالوا عقاو هدنف-
 || النسا هجو رغب ور هک دقا ههشد ناموا هنس الو ا تنه

 یانئاو قفلق دادرتسا ید عاش و ع الفو ال م لاسمک و هرفانا یرلکدلیا |

 | هلأ وا راسا نا دما وا مدهو السا كس عاق هیابا هد هک راست

 یراصوص ق دعا ےہ اإ یرا ھە ندنف رط وا هيس ور هلا عفاو

 ۱ یدیا جردنم
 ۳ یک وشود نسومسافت تروص یاب مور هسا نوتات
 | هدئس هلام یکلئو طض كن کام ندنفرط یردن اسک.ع یروط ربع

 | ( ابا تساکزا هار توافت نیس ( عا یصم ) یدیا هدفه وا لاتا

 شم امتیچ هلا دام زونه یسهیفخ داوم كنم هل اصء تاسابت تفواواو
 هد وة یرکسع هيس ور داف راد هل اص ا كەد الا هج ور, هد هسا

 ینیدلوایکلم كن ه-دارف هعبس رار دعوای هلا لوخد یرکسع نسلارُف

 ینب دال وا قاطاو مع هنغللارق ایاتا كنسضارا كنوورب وداذک و |
 داوم كنس هلا صم تسلب هدنژ هایم هده اهتم لود نیل وا نالعا

 لود قر هلي الکا یی دلوا هیفخ تاد هەن ماطر هعسب ندنس هثلع

 مدرن هو ایم ر كدنابتسامس هسا أ هیلءلود یدشود هناهشوارذ راس

 | شهرروک یاس ناطاس كن ویلبات و هنناده»ل نالوا عقاو ارا صوارار 1

 دّمع هد هیسور هللا هسدارف ادعا هنت اجر دنم همان یی داوا

 كنو هبسورو قلق حالصا رمان دهع کسا هد هطاسصم قج هئاوا
 یک قلا ورک عرف هکلب و قل وا عفر یتر اظن نالوا هدنفح نيتکلم

 كسنوو ر ود نان و VEE نکیشعس ود هرادبما ال ۱

 ٭ ییروهج #



e ۱ ۱اا دوم دخاصم و 8 ر ندزاف داوا  

 یداراشک E کر اتمر یوهم هد هلآ ۱

 ۱ یسر نول هه تاکر صوصا عو ندیلاع باب كز سارق هداشاوت

 | نبضك و ب هتشبا ید بسر, هجولشاب هنیرلتاکش ندیدنفا تلاح نالوا |
 ۱ تالت: ن هیلعت اود هلا را دعو هڪ ول ن روتانا هکر دلاو ردشملوا

 قسما ك هیلعدل ود كح دا ما اما دو رفته هدتتسات نکیشلا درب هراد

 ۱ یدا قیلصم یاضتعم قلا هلا ی ول هرملکنا هب رقترب ندغیداوا تاسام

 ۱ هلا وأ هارو چ لع هس ور ید روم م كس دوا تی هدر و أ

 صد ساشا ھت رزوا یسهطاصم تد ساب تولوا قع قانا هو دهاعمر ۱

 | قعاب یسهده اعم قافتا هليا وا هسنارف ید بم تغب دلوا شعشک د ||
 ۱ نایمرد هر ف ندنداععدا a هاف هی بس ور هل ها کک مزال ۱

 | كمالشب ريك هاش قافتا هلباهسذا رفندلوا دقعنم هطاصمندنکح هلس هثاوا |
 ۱ یدیشلدبا حرد هن المت کل دنا | ںی یصوصخ |

 ندک د لید ف سم عج تالواعقم ندا نار => مد ر هیلەتلود طو 1

 ۱ هروک ا دعا وم كويل 0 قایلعت ی دیو هر ید ذا بک

 ىد نا هلق

 ۱ ۱ لاسرا ندنو اه یود راو ند وب ا باکر هپ یدنفا بح هک هلی وش

 ! یردعو نال وبع وقو رخومو مدعم كن هتراب ان وب هدرادم ولعل نالیروب |

ENE ۱۱ یتراظن ه دوو نیک ی كلوا همس ور قرهثلوا دانا س: اسا ۵. يس  

 راد هتک و یسک ادم هر هیلعتل ود یاد روا هاسهجو راتو ۱

 راده رواد رمص و نفرت یدیف رها وا ضعي ال وا سش ار و هداول ول اه دم

 | : هک دهرق ورک د قا ورین هتواو كادیناذتحا ندنح زد یر هذا هطارصم

 | دعع هلا وا هيسور نکیا دو دسم هثب راک ك نح كن هراس لود یرازاغو

 | ند کد هرق كن رک یاود هیس ور هرورمضلا بس دو دنلوا قاغا |

 هاوار یارو یدصخر هن راک کک درک ند کد قو کا 1
 كس راک راک و یسل وا دودیم ھنن راک 4 لر زاغ و قیاسناقاک ۱

 ۱ وا هس و رو تلردتا جرد هب همان هد اصم یرلص وصخ نی القو

 < نما # گیر



 ۱ نف ناوا نزاع تدوغ ندنارا ید یندتفا فر هدناوا لوا ۱

 ۱ ۲ مهار ۱ اغا یشتف» یوح نال: ردنوک دز داء سرد لتر اھ نتت ندر طظ

 ۱ جار روک هلا مالسالا حشو ماقماق كر هلک هدکلر ید دبو>آ ۱

 جا مدعت "قس هما لا لوخد هواه روضخ هدنلاو د بحاوم

 | تارکحاذم یرلاوا قفتع كن هيم السا تلود ىکا هنهیلع هیسورو |
 ۱ وا هرکص ندکدروعک ثقو یآ ییارب هدنداعسرد هلا ییاحاصعو ۱

 | رد شیک هنارا هلسقب رط دادف هدنرخا وا شاهن ييایهرکب
۰ 

۱ 

 | نوا ثلم قافتا یکیدلبا فیاکت كن ویلپان یسقیک_هناربا كنیدنفا عیفر

 | هتشیدلوا یس هیقتلوپ هس مدر, كنوپلپان الاب هچورپ هسیا وب بولوا
 | لصاح هسجا رب ندن راترا ضس كسوهارا انا لرکو كنالرک یتیم

 | هد رانا ن ددد اوا شعادلا ید یر ولئار ویالو ندتشمالوا
 ۱ نوجا r هل دن واعم كنا راک لڪ ک دیدی ول هيتسور

 | 0 "ىك ةتافتلود كنويلنائ را ,دتنمشلوط هر دوه

 ۱ فلاح ہرا دعو ید ۱ امدەم ین ود: 7 طفو هدقغووآ تودادلا ید

 ۱ ید هنتسکیا نادنکیدلم | هلام دفع هلا وا هاسور ادغام قر هلوا

 ندو ىدا هدکشا فاک: یتسلوا قافتآ دفع هنهبلع ول هزلکنا نکلا

 كاوا هنر ماڪ قیدلیا داخلا وشر 4 ول هلكت ۱د یضرغ

 هدنراوج ده ولنار ۸ هکویلاح " دنا یصودصح ی يمت یخد ه ایسمآ

 طعف ب واوا یاءسانع هلنا ول هرملکنا هداز ندول هتشاارف نادت دداوب

 هنساملوخ یقافنا هلبا نویلءان نوعا كهروک تنواعم وشراق هب وا هیسور

 ۱ ید رل دم“ ود ۱

 تولوا یاسا م هدانز لند 11 اےس لود ها ول نیاکنا ید کل هیلعتلود

 | هلت هسور درع هرک و نکا صااخ تاوده رکیذکب دق زا ھی ةلع ءاثن

 ۱ وأ « هزنلکنا و لئاز بسوت > e EEE تاسلس یدنا رانش روب

 | لام ةركيدكي نيذرظ هرکض نذک دعا لر ` یرتصم لب روت االاب هجورپ

 | بوکج ند را هطا نک دقآوندالح ارس ماشلارب شن رایک والا قردلوا
 ۱ هک رحو لاح كجهدیا تاضغا ن هیلدتاودو ن ؛كاضط رەت هب هبلهناود لح او سور رج

 ۱ رب دطاخ زا کیا لر راک :ا ید هيلو ود لباقم کوب و ثعار و ندشش

۳ NF 
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 سس بیس سر ی اس

 ۱ ی سا زده 79
e۸4  
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 سس ھما ك اغا ناطلس هيلع ءاذ : و راه هللا رظن رب یاب شوق

 یدیا رکج زا ی ودنڪ ی فاس بو بوس رغا داساو لو

 ابا رای هل. طسوت تن وا e هدا ول هیسور هلا هیاعتلود کوبا

 لجو نی سیما e ند-یفرط نامه دم و هکر اتم را کلا تلات

 نکیا مزال قعلوا ترداښم هر هی ص داوم رک اذم هللا صیص2 هلاکم
 رانا سراب هااکم لحم ) ینایتسابس یسعلیا تد امسرد كن هساارف

 هل رم ر وطاربسعا یلالفتسساو تب رحو یکلم تیمامت كن هسیلمتود ارز
 هب هیلعتاود تام یننداوا هدنک وا یزوک" كنسودنک هلاکمو ردیم علم |

 هتناکرا رارصا هدایز كي هدناب وب و هلکغد ( رزپ دات یر دا ریظح

 رک ن دنکبدلرب و رارق هنس هلاکمو ه رکاذه هدسراب كن هطاصء داوم

 هلا واه تدار د ید قب روما كن دنفا دخول گو هطاصم هبسور

 صح یه یدتفا نح یسیعلبا كوس شراب ,ن ن وعا ی مس هدتهاعم قاتا

 ههشب هتسودنک جد نوا ص وصخ یکیا قر هشوا نیرءدو بص

 هتفاحلتسوم كت دنفا د ېچ وو شلردن وکالت و وم ایت ر هل
 هرذاعسرد نامه یدنفا دیح و نیم هند دل وا شلروس رامشاق صا ید وع

 نالوبعوقو یر نایب هتتراظن هیجراخ هسدارف ییغیدلوا هرزوا تعرع

 لا لاح جوکو بوراو هلع هصق ولنوف هشرزوا هر تود د

 ما تك ی واچ همان بودا تاک الم هلا نویلبات فو < یوا كنابعش

 ردثاناتلصا وم هداعترد هدلاوش لالخ هلا تدوع ار هر ا ندک دسا

 رک تقو # وا ما ارعا هن درب ؛ نولدا یدئفا دج و ختم

 دمیحو 2 E اودا ناک زا نالوا س * ذلا هنآ ابقلا كن ۲ رکو ین انسا

 دعع قافتا هدهایعم هللا نوي-ادانو توپک هدنآ چوا تیاهت ۵ ر یدنفا

 ند هییلهتاود قرط كنويلپان هکنوچ نکیا راشع د نیس رواک پو دنا
 رابجا ریلیص ی وا ه.بسور درګ یستسیا صضو-ضح ضخ سم هنب درب

 ه رام ندنشدلوا ییبم هنضرغ كا شزنسوکرب ید ندزو و نوا

 ۷ لا جوک كر فن روت هداروب هدار وش E هدوهب یدتفا دیحو

 ردشایب هدیا تدوع هلوتاتسا هداف رظ دنس رب



 1 هد اش , لع ییئاد هن «رزوا قاوا زاتس هرات هنر هقرفتو
 ٠ . Ec یهتنا۲. ۰ رازالوا ىلاخندنااتچب و
 | شلوا ناو هل را ]نو ارگ بیا تھ یئ هح ورتدشم تان ونه كن ويلا

 "یدنازاو رابلوخ هناهد ةد هذ زولبن مع هه شب ند زلتو "ردرلیش
 "هخو رب . یدیاراکرد ینیدلوا هنر هان طارد لاما هلسنه

 || هشاسا لوصح ةا ر هدام یتتدلوا شابا نصت یسارجا حوربشم
 یسرلاها هےندارف هدلاح وش  .یدیا زا هلم لکشم ىلج بهو لاس

 ا و لما نو نان الاب هحورت هر هدوهب

 ۱ علاطو تم ۰ نا اد اعاتفم کال هاو صح كارغا ردقوب هک دا

 | كبت نوبل ات نگلرلتا تفاقر ھاسا ودق ها هسجردوا خد
 واق رغ زوک عاوم الضا هنزوک تولهوو ۲ هداز

 هلااقاو ردکو رانا هب

 یدیآ زگوشود ین کج ها رب ییسودنک ید یی هسا زدی روز ا

1 
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 ۱ هلا ید دایر لا هدئس نرا هوس تاشسد هجو اعراخو

 ۱ خر ۱ راد رسد یرگتدو مظعا یه یر ند ر رداز هکنوح قد

 ۱ یرظان هس زحو یناث م طظوا نکنم ینارل اط یرظا هبیخزاخ ند تهد داوا

 یرظا ی نواب اش تودنا یا م ک۷ راق زنش ی بتر سارپ

 تاسهیجو قوجرب یک كيا بص یز هبرح قرالیق لارتجو
 تعوکح ودنک هلا اعا یا ران ٠ف ننوت هلاو ندنزانامز تدروهجو

 هن>الصاو لیدعت كالۇد ةماتظ رش هزز وا رنو توق ھت ےن هلالقتسا

 یدیادکقیا ابا الی مقاطرب یک كعب اغلا یسلاحم ضعب هلا مایق

 ! ماسال ینونانه همان تودیک هشراب یدنشفا دیحو هدا لوا هنتسدا

 | تویلوا ندک ولم نادناخ دسدا نوبل یدیا دکتسیا تاقا نوجا

 *تقو زا نوازا تخ سلاج هلبا تح "یرواب نکیا نص رب هناب تسسپ

 تنظعوریک یکددشا لصاح لا ات رفظم هج و ییبدلوا لئان م دنفرظ
 تيتا صوصدا لعو را وط هدنفوف كل رمشد عو یسودنک هن رزوا

 ىع ثنا ندوراقو هک ولف راس توج هلابقا هورذ ه رزوا ی الا صم

 ٭ شرق #
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 ت و هصنووو هغ راب و هزورپ عقاو هدنسیق ىلا مور هو | ۱
 هست را "ی اونو یدزم باا قلا ند هال ود جد ین را هیحات 1

 را هیحانوت هد اخدا هرس هیاج هیلعتلود E كشروهج دعب ریازچ | ۱

 هب هبناعع تلاع هی فول ندنرغوط هلی قلوب هدنس هش : یلیا مور ۱

 دب كناشاب ىلع لیئاد هبت ىف رمصم هاب هذه ةلاطاو شخاوا قالا | ۱

 نادناخ رب یک یقرصتم هردوعشا ایشاب : لا یدبا شو هدنس هرادا | |

 لص الایف هلته ج ییدلوا ن دتناط بب اعا هد هسدا لک د ندعدق ۱

 قرهلوا ر زوو نارممریم بود وی 4نفر هور نکا ند E دارفا ۱

 ند هلعتم رولییاص یرطاخ لتفواو اهلا لکشت هب وق تعوکحرب هديا | ۱

 هیاشاب ر جهاربا قرصنم هر دوعشا نج قا هک كغلدوانراو ید وا ۱

 ی دنا و دندب ابشاب  یلیع یجد ی قله هوط يڪ ییدلوا عبا

 یرربو ی دیا رداق هب دچا یب رو رفا هدنرارپ ید یسکیاو

 كرارب ود نویسان لد دود داوا عيش و برص یروارب و حو بعص

 زا هغکو يدنا هاط يعج هرونوا رغا كب هنو قا مایق هبط

 چم هرا یربصتم یکیا ود یک بدلوا دص هر :SS زا هد سوط هلبا 1

 اراش نشد رب نکل یدیا لکذ كس 6 هعژاسم هربص هرا یخد

 a د دلأق ی دنا راکرد یراکح هدیا ما ا عقد یتافتالأب م دنموڪ

 تارا یک ,ددعسرار دو e وراظطو لرازمسارف 9 جد یسکیا أ

 مايق هنماکحاو ت بد د ون کال اوسو عقاوم ضس ەئ توک روا ندر يطع |

 نوینابات هیلع ءا ٠ رایدیا نبدکعيا ماها ه هیطایتحا تاکرادت را

 هدرز ندنراوطا نوكيا هرزوا كمردتا لزرع یرانا لوا لوا ۱

 تعاطا هدنر لر« ع هک یدیتشمالشاب هیاوکش ث سا هله> و يج هئلوا ناس ۱

 قم واقوسر as ندهیلعلود نشاط هن راززوا هدلاحوو یراکج ها ۱

 هخادوانرا هدنس هرا هیلخاد هبراع جدا روهظ هلراته> یکچ هاک مزال ۱

 هليل ا!ودنک یبوضع ر, كنهیلعتلود عل: یدردیا روصت یلاخدا رکدنیع |

 .دجور 0 دقاد وارا هک رد یدنفا صام *# یدرسوا كمر د دیکھ تسودنک

 ا

 ردرزەم نصا یکج هرکأ روهط رکتسع رواکنح رد ك زورحوا نيم

 فعض هل رقترب قرلوا هززواارتحا ماد ندرلنا وا هیسنارف هلستهچوب

 | هد هبسدا لیا ندنلود كيدنوافام ی ےک هوس ارج لصالاق هسلا ا



 هلباتعا en J هرب س 2۰-۱ تروص كل 2 و شالوا

 یدیاهدکنوشود 1

 1 ۹9 و هیسور هد نسكب ك: ت رفا يوا ثالد ىلع ءا

 | بورک هوراطق هلبا یرکسع زسدنارف هکر درب نوهرام لارم> كردم | ها

 ۲ .وادقم جد هی ههبسراز هر ایه ¿ یی هنلاغح اینها وا ضرعا ندنف رط ر "راک ۱

 ! رەت لارب> هنس هوا چسب رج نایلاتاو سارا 9 ناک

 ۱ 35 ی e يارا هيس ور نالوارو ءم ناسا وهيل و اا

 ۱ ف هنبس رانج = ندا داوا یرادفر ط ریلکنا بویوو س یرزمهارف
0 

 ین رک اسع هیس رس ور یهدارواهرکصن دکر تنا 8 اسن هلّرمنار 9 دهها رکلام

 ۲ ا رو یه :a ساجاا لوبان هرزوا كغیک هنن راد ھي سور ندّرف

 1 هعطااب رگ ید در الو توت هدانا ول هان ا هل -تاود د :

 1 ید شاواناور یرعوط هب هر > RN هدزواقغآ چ

 ۱ ۱ واتیاک هر عدس 3 ر ةت داوا داف راوه نوین هرزوآ كنوب و ۱

 لارق ادیلاتاو فزوژ یارق وبا نوجا یسلردنوک نامهعو اخذ |

 | دو صفو هرس هدباب وبو شرب ورا رما هنودرام لازج- هلانژوا یلتیکو |

 ندلاوذروق هکنواوا ةه ولف قیر دو و راد هح.ران رب لز ییسح ۱

 یدبا شابا راطحا واد رولوا ت>و« یر دک كوب هر دد و دسرذیک ۱

 | هلا ن ویانا زکلاب .تارکاذ» نالواراد هبهیقرش لاصم هکنوج |
 | رازق هنس هعساقم كلانا مور قر هوا ارجا هدنراهنایمیردناکلع ||

 قح بوم و و تام واعم هب هنسښک ندنو هد هسیا را بشهر و |
 هلت ال هب هلئسم و هلس نارلاط ندا هرڪا ذم نس همان دهعتبسلب |

 تودا لاجتسا ه دنا جا كنو یردنایسلعو یدیا لک د ففاو ۱

 نالوا هعفرش ندسنخبدلوا شابا مازتلا نم رط یان هما نویس ات |

 هدورابا هلنهج یکدم هل زونه کج هديا ب ہک تروصت كس هقتلوپ |
 یلعبض هلفلب الوف ك راقاهس كج هدیا تباسا هتس هصح ندیلبا مور ]
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 1 کیا وو خاج یا سل نک مزال نوا



 ایناتساو شهر رد غیب هک هدنارفست هنت رزوا هتننازالوا "او ۷
 ۱ ایاتسار ار هلا تاش هیر ودرار هدر هش نواب عقاو ءدندودح |

 | :درداتعایعو دنلابکتسا كاسا یسهظقاخم ندا رلکنا كنلخاوس |
 هدشاخاد ییلارف هروزهنا نانوا رکعت یکیءدنفرط هسنارولف تقولوا ۱
 هسرانانا امذهمو یا ردو is هقرفر هنن رهش دروغ یاک ۱

 لئانهششرب ندناتسحم یکیدتآ لوث أم هدب ور دیک جانهنویلبانو بودیک ۱
 راهظا هذنعح قاود هساارف ورثدیاهدا تدوع هامور نزسةلوا |

 هدفلخآ یرازا لا ویلا هکدیک بم هنخ.دلوا لاخ ندتوضخ |
 ۱ میل هب هر د دهن تارا طخ ا ضب هیاباب نوبيا هرڪو ندنخیدلوا ۱

 ءرصاحت طخلخ اد هلا هظفاسحم یتلحاوسیحد كنا هفسشب ندکدردتنا |
 یذیشقلا قوس هب رکسع ۾ هقرفرب هح هعسا هرز وا كعا ۱

 یخدواو ةنسهجوز یتسهرادا كنتلود بولوا مدآر ,قجا یلارقایاساو |
 ھن كب كناكردیا بص لږک وشاب یبهبالود ا نالوا یسهدر ۲ هفالع |

 بیاف یهکنا ندنف داوا صار هیفدو لهاج ها هپالود بودی املس ۱
 ندیلیخ ورتند هنسزوب وندامکح هیاپوروآ نوخ هدنرانامز نکلراشو |
 نام هبلوا فیرغت هدانناو یلودایاتسا نشود فیض یلیخ ۱

 بیگ یسه رحو هب ر هوقو : هیچراخو .هیلخادروماو راتفرک هخاقثیراقرب |
 ؟لردیاعمط تمیز نویلمات .ندنغیدلوا راعود هغلناشارپ بهرضو ۱

 ریو تل قاب دایی نا ةد تن ۱

 یدرویش الوط هدننهذ |

 دنت دوت ندنبلبت نکیشمکزاو ندقا رمانودوربندنس هبراح راغلافارت ِ ۱
 | ارگ هدب وردشاز ب ژاعاود ایلاتساو اینافتساو كنف هلتساهنود.هسدارف |
 ناثلو هشت هطفاحتسد لزز ىلکناو هنس واه ق شا رغۈا هژرا "راک: ید ۱

 ههب رگ تاک راد كرفذشود هس ةیصاد یر كنند هر رج ايلتس

 رب ارخن هاتاتهوراطق نالوا شەت jE ةا

 Ê یس عسا ةه ك يلا مورو دنیا تموکحهدز كدا كنمانود ےل ارق هقس

 زادم واکه س هظفاحو طلال ك>.دا تباضا هب هسفارف هنر دعت ۱

 || هدکعرب و تهها هداز كب ةتبزوما حبس رازج هلیاوراطف ندنرلفجهوا |
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 سو دقدالکا ینابم هنیاسآو ملص هلهجواوا كنیاهاو |
 دا ندراتلود نالوا برام هلب-دودنکو :شءرمسوک لی هلوب وا |
 ا هر 4 بسا رف ییالوط ندهب رج تا ھا

 شرک هلو جد یسهیلام روما كلود بولوا ادب تور كوب هدنسلاها
 ندنفرمصم یداړا .د:-سهجدول یبهثب ید زوب ! کین كب هلهج و و

 ید غلام ندا کارت و دن ےس هر = ودرا ۵۵ سا ندک دروک لطف

 ه دم ات روما اباد نويو یدىا سهراو ها رف نوبل مزو جوا

 هلذع وف هر اد نس همان واق ا هدان لوا ندنشدل وا راکسوه

 غ ربت روو شخ اثبت هب هعفانداوءیبک قاب راب روکو راو وقلج | رالانق

 e مسر كمورژ ی ردارب كحو ک هلرس هع رک كنارق |

 a ندنادراوت ندور کم اربا و یدل وب

 1 یدیاشت هنیارم واشنوف هرزوا كم روک |
 كصاتت نالوا لومأم ندتالواقم تسات یدغوص یسهرا کولا |

 كن ابسا هد رب راع هرز وا كمردب د ناما هرا رماکنا و یلاصعسا

 یدقرایاادو اریج ی ولج و سا بول وا یلاخ نآرب ندنراکفا یلاهگنسا
 “راد هل رار یار بس وآو هل طس وت كاانابسا ې رکنر وپ و هلشزاوت |
 طخر ر دو هر دت بور ندار واو هسک داق نددات :بسل ورق قرا هفاقنا |

 ندنفر ط هس ور هللا تاست هر زوا تعرس هلصوصخ لک > مرصاح |

 كنولجوما هسیا زالوا لصاح هرم ندطسوت قجهللوا هتلود ح وسا |
 یغاصس تنوسلازتسا هلیس هءطذ انا رمون یتیدلوا كلام هدنفرط ابنالا |

 هق راعادو شمرب و رها هرانلک مزالهرزو یلواالیتسایسهر زج نکورو |
 تمرحزاربا ةباعر هندکدلر وک لئام هر فسا ارق هدلاح یتیدلوا فرطو

 ندء>ا هلنهج ج هم هلوا لب اق قمروطقرط قنرا ربارب 4 اتاهتلاو

 هساود الاسا و سهردلبن نکج هاک مزال یا ليم هف ط رب  هْفحا

 ا هے هلهجو ول یجد قلودرکنروب و یسعابیق هر زلنا كن رانایل

 یکیدغالوټو یسعلواراطا هپ ودنک هرزوا كعا تماعر هلوصا هر
 اینانساهرژوا كیا التسا ییکلام ریکنروب راز هلیسودراهساارف هدرب دقت

 هاو د کش روپ بو دیا فیاکت یب راصوصخ یسل رضاحیخد كنسودرا ۱
 هداف اپ هدنفرطنوک نوا شب هی هطباو یسب رییلبا . یدسراپ ید ۲

 < لخاد



  WEد ۳۳۳7 دیخو نالوا معقم تنواشراو د ۳2 ۱

 و هرو ررگمو دک وم رخومو مدقع كولبانراد ها و لردع لدوهع ۱

 هد هلاکم ساع ید كاوا کود ردشاک یامژیزا ارادو یتدڈلوا

 رار رم عن دارملا ط تاعف دلاب هد "وام سراطخ اورمک دت کج هک مزالیس هل وب ۱

 . ندزوموا یی هیلعالود یتیدلوب هدنساع دا نلت -وذنویلبانهد هسیا ساعا ۱
 قنلواوعد تندر دارا شا لبتنوجب ىس هقلوبابوروآو شم آ ۱

 هدست الا هجور,بویم ها اه باوج هلبتق وهن رار رقت ` نوسروط هوش ۱
 | قدوع هرات یرغوط ندازوا نوین کاش ندا وا دمتم ةا ضم

 هنس ود نک راد لود ںاآوا هداصم دعع لاول هي سور ید نارلاظو شع ۱

 شک نوک ن ساس مار غوا هدواشراو رها اترا تار رک |
 . هدالوالا یداچب لثوا نابه نور ثاش قغج اهل هراعب ندنش داوا |

 لبا ضرع هی هللود یلاح عقاو كر هک هاو هلا تکرح ند هوا راو ||
 ردڈلاف هداروا یخد نوک شب قرد اراظتنا ءرحا قحهلوا دراو |

 ٠ هعطر هنولمانهدنفح یسولحرابخا كنافطضم ناطاس هدانا لوا جا
 | نبهت داوا شاردنوک هبیدنفا دیحو ملسالا لحالو شازا نوا ما
 هسراب هداش *ا لوا ةا نوبل ءان بوراو هسراب هلا من ندنات و

 ۱ هل و هدا ارس یهدنس هبصولنتنوف نالوا اد تعاس ساروا |
 رددوا روع هذقوذ د هد سراب جد رد نوک ی رک: |ا

 هلا تدوع هد رق نوبل ا هرکص ندنس در شست گیر

 ارّفظم هدنسل دی ییرکب ؛ لتسکنرف زوم یسههدالبم هسی ذب زول نکس ك

 یلاهاو ش ابا رلکلنشو نیبآر هش قوح كم هدک دشا تل-صاوم و ۱

 نده را را ادارا یا. یاب لزا وک تبون««دابز كب ندنفرط |

 توآوا هدنسدوق دما هيعز ع هطاصرب هنرزوآ كغ شون هل فعاصوا |
 یتنادیموع ماه ثا كن هسفارف نامزیکیدک هراکرس كنویلبات هيلع ءا> |
 ژدق هن کب الا تعط هدزو هزک وب نکیشعا لازلتردد هبیکءانوا هدزوب ۱

 نس او دو رط تقوژا هدااع که زاوب نويل 8 عفاولاقو یدعیح ۱

 هتماکحاو سس ان ك: :هوک> هد : ولوا یطادوعناق هر دوو تو ینیدذلوا

 هدنفح و وک“ 8 ی دیس و E کا ظذ راح ان . راعا كنکلاءو

 ۱ ید: عو هایتا سیر ادنافو ولناش تاخ od: BEN ite هدو

XA ¥ -هک نما $  



a 

# TF 
a ege maman reme E _ fیو دور وب  

 | تاتاو 0 ین 8 دیلناب ا ۳۳ ندزانوب انج

 | یصت .ندولناععو لو. یالسا ند ندولهسور هسااراو ارسا ردقت

 | ضوعالوندالب نوساوا هسدارولواهد هنر ینف یسادعام ندرلندبا

 ی رلرومأم هیلمناود نائاوب. هددیستور مولاو . هوا هیلخت یرالیبس نامه
 | ندرر یرلف دباود هدنصع هک راتم .یسلاها ناتو ئ رلظفاح ههلقو

 | هنلقلا سرا هن هیلعالود فرط هللا یرلاب-ثناو جوک و حار =| نادصهت الب

 ۱ ینادناموق سیو ندیمرکآ ناو ری بتاج یدنس هک راتم وشا اعلاس

 ردشملق دهعن ندیفرط قید او قیدصت ن دسافرط ن ن ونساکیم

Cs 

 كم روا اس کند هو نی دلو فارغتوروپاو ةولوا |

 ۱ PE دس 4 یگدرد نیوشا هلتهح ینیداوا ات هتفو

 ۱ ینیدنلوا ناب هدالاب هسخود ر دلو ا ج رد هیطابتحا دورفو طورش

 ۱ ه.ش رزوا هب رخ "هب راحم نالوا عفاو هدنهاکبشیپ هطا هچزوپ ۾ هرژوا
 نواری" یب راک بوبهدلماودهدنبهفولب دزاغوبقنرا یلاربما هیسور

 . یدیشلوا رو هتع رع هاچ هقروق

 ای را دم دهم وار رد هل هیلعتاو د یصخ مم هيس ور

 یسلاها نادفب وقالفا بولو اند هیلمتلو د یانامروایرمص ذکنوج «دک دتنا
 | ندنراةدلوا شا: نابصع هج دقا هدلاح ینددلوا ید یرازاستما هو وک

 ند دلوا لوصا فالخ یسنا هکر اپم دقع: هلزمااعرودنک كنلودرن و
 هدنفح ناتسد رمه هرکص هلا هلیسو و یک نادغبو قالفا رواة سور هقشب

 ترنم بلاح هج هبلعللود تعفاوم هاک و ود زاروا وت لونه لخادم ید

 | زار هذحم ا كر لد رمص ەد هسا شارو در باوج ندنفرط یدنفا بل اغ نیم هنفج لو ا

 ودق دوا کرج هن رزوا رب ضصا ندخغندلوا شرا جدول هیسور

 | یصخم دیسورهدیاب وبءانب دنکج هلک مزال كدا .تر> یجدهلراول هسور

 ۱ راب سط نږ | زوج هن س هرآ مالالا ع هبا نردومویلا)ندنکیدلیارارصا

 ۱ ردقهثدورو كن راصخ خا ص مل: ھهج یسعا وب یر کس ۴ هیسورم دعا

 | قرەنلواطڊر هدنس هچ هش( ییا وا هنا ع2 تاک زج دیدیا لوا

 اب دشملوا قددصتواضصما و ار هأب دنس هک اته کذلا تل اس

 ۱ یزد بطاصم هدب وشارب .دوط ارعا کیا هد بیان حورمشم هخورپ

 هک هادی



1 ۲۹۵ % 
 سم سس 1

 ندنفرط مرک ارادرس هد سارو هزساسینوک ی درد یمرک و شالوا

 ردشملف قبدصت أ

 هیلعتلود هدر ره هدّمهع قلدصت كندئس هکر اتم وشا الوا هک هل وش |

 هرانلکمزال هرزوا قوا كر هناصخ تاک رح هدنرلزب یرکاسع هیسورو |
 ندنیفرط نامه نوهسهرکاذم كن هطلاصم داوماسا _ هلیرب و راما |

 هک دیاشقر هنلوا رادعبا هبهرک اذم هلا صیص 2 هلاکم لو نیبعت راصخ رم
 کراتا تدم هس نر هلب رب و رارق هب هل اصمم هل روهط نالکشم عب |

 یسهنس چوآ رک: زود کیا كم كن ر ے رات نعد ردقهرا-هب مانا |

 لنناسنرهشیسهنسرکسزوب نکس ك كني وساع ځی راتو هنسهرغ كنب رفص ۱
 شاا ندهبلعتود هد رقسوب وا هيس ور الا هلوادتع كل دهننوک یحچوا ۱

 هدنیفع هک راتع ییرلتکلع نادغب و قالفاو ِکل:ءو ع الق یییدلوا

 هر لو لر هلي انا و بوطو | سا و تيه یرلقدثل و هدالب سا نيج

 هن دودح یکلوا هلا لاکا ین هبل صا هو دژوئوا تاهنو رادتا

 قرط نوعا ییلسل لرزهءاق هعقدناوا هل هموق ص لاحو هلیکج

 نیلم ردق 4 و ص مدفع طعد 4 ديا نيد هد رار وم ام ند هیلعتاود

 لاری او لسیعاعاو بویقنا تاقا یرکسع ےل تاود هدانتهوق رع
 ندایفرط بولاق ركع هداز ند هی اف رادعم د هدن رز ذعاق یکوکر و

 لر هل _يکح رار ید هلدالود رکاسع هک دلکح یرااسع هیسور ہرا ا

 قعهئاوا Aa هلح ندور طظ هیسورورا هد بارو رح 4و رط خانه كن هنوط

 لاخدا یرکسع هیلعتل ود هعشب ندنسلاها رد لاتا دقعرادءاق

 ردق هجنراو هزک د قآ یربخرک اتو یبهطاهجژوب وا هیسوراءبار لوا
 کد یقآ ربا هلا ملسلو دل ید یرانا هسدارونلود رالح شکل وا السا

 یاثئا ام دعم بورداق یساعنود یهدقر طاوا نوحاداشک ین اود یزاغو ۱

 هلوقموب راسو یررمساو یتویلاق هیلعا و د نالا هدنفرط هیسور هد هب را

 هیاعتلود نکردیک و هاب الرٹ حد یرلناهسداراو ایا و هنیقس شات وط ۱

 ند هیلعتلو د فرطهد هموق ره "در راحو دلتا ناهعتسا و تک

 اس ند هغ ساس هل اوادر تالذک هس)ا راو یتئافس دیس و ز شل ۱

 هرز وا قءالوا عنام هنا رو رم كت اة س هلءناود ندنرب زاغوب هنوط

 هساراو ی رله ا دودعم ند:واط اعنود یا هدنرهد هلو ط كن هيس سور
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SENN ۳ٌئارو او انو كب وساورپ و سه (یمیمخ و  
 یدیآترابع ندنرلص وص>

 ۱ هوسا ندنسضارا یل دلو اف رم هتم هدناتس ھا كیولا ږد سور هلنروصوب

 9 ندنراتعاو وق یکلواو یدقب > ندنلا رب قور ید هدنفر طا

 4 یدشود یغاشا رهای>

 یافت یر هح عشا هدا یردلاسکلع هلا لو: دات هستن ندرلئوب

 ط3 ودا هر اد. ردو هیدع” ا یدی شل د یسدهام ۱

 فاد همسح ور هژباه-سارف ) زا "بم اب هرو ک هتد لوا تاور

 قردهلوا دی۶ نوعا یل هسارد,ا روهظ هلام هرهو قدم یضرعلو

 | قطو كنوا هیسورول تلکناو یراذیالاعاهدکنار تب راهب رګ وهب رب "هود
 1 ترح نالعا هب یدک ه-دارلوا یصار دطد روک كم هدالاب هلا لو 9

 ید اکا هدا نکا لوف نطو كندساارف هیلعتاود اذکو یتاوا

 یسهعسافع كن سهروک ذم كالام یک داس هعطقاب وروآ هلابرح نالعا

 نیلودو خوماعار حج راخ كن راقا س يا مور رکىد هلا لوبا ساو

 .هفراعادو چ وسا ن وګاار ۱ جا د رلدت ود نڪ ندخفر ط ن نم دوم

 ۱ ه هزم-کنا ندرللودو نیعد توعد د یرلتلود ابرتسوآو ریکنرو و

 | ندنرل هدام ( یسهاوا بلط كن رقبا برح نالعا هاد س یب رلناسها
 شکا ثرام

۱ 

 دلوا نوعا یرطاخ ك نويل ءا ىس” رک هاب هب راو u ءاەتاود
 ۱ ملا قو

 ۱ رارمغا "ی دا هر هیلعتاود یسعا و او رفتم هلا ول هيس ور هرک وب

 ندهیلخاد تالعشم ییودلوا راحود كن هیلعتاود هدانا و هدهساا شلوا

 | نوساوا ه-.هارواوا لصد ره ندنغب دلوا دعاسم یقو هرس دید یان

 ۲ ۱ ییخا ماه ءول كنويلبات یییم هنغد دنا وبهدنسو زرآ قث رو نددب رح لئاوع

 | نامه هلی--اوا ندلاحو تقو باتا كمردشک هللا اسمو ضاغا
E۱ ۱ هر هلاکم نیدنفابلاع هرزوا یی دنلواراعشا هدالاب گردیا لوف  

 باغ هدشتس هب رق یزوالسا عفاو هدن را وجیکوکر نغلوا شلبا ر وما وم

 ندسو رط ولهسدار د نالوا طسوتمو وح رس یصخیح هیسو رو ی وا

 ۱ کز اتم هعط# رب , كرد ا عافجا ونو نانوژ لنواوق رومأم هب هلاکم س )و

 تا ندنیفرط ینوک ی رکی كنەرخ ۷۱ یداج هلا مطظن یدم ےن



 لوپز یتسهراپب قیفضتو شفاوالیمضت هن رز وایدنک ن نوت نوت 1
 ۳ ۰ ودشفاوب هدنااح تروم هکک | نو هثشره |
 انسوزپ و هیدسور ن وابات قر هنلوا ذاا :سانا هحو رمدم ثالاک« |
  هدتسایت ههنزکسكبکتزف زوم هلبا جت همان هداصءهعطقررب هل رلتاود |

 تاجر ارت ند فرط: هم لود هلا السا هما د هع یکیاوب رد شاق وفا |

 قخ تفول وا یداوم لب ما د-هعو .طةفو ياا لادحو |

 1 ۵ ددا شمل واط :

 ایښستورپ سا نو یرطاخ كن روط از هیسوز ) یراهدام قلع |
 هنلارفایسسورپ كنا زلیس یغاشاو وراقوب وغ روو دلار و ابنارضوبو |
 | لا یل هقود سه زافا جس یک هدننفرط لوض كثب رهن الاو یسداعا |

 نوجا تراپانوب مو رژ نالوا یردارب كجو لا كنويلبات كرهلب ردشارب |
 یرلغا هفود هوانشزاوو نزول و کشت قالا رقرب هل هات قیلارف ایلاقتشو

 تعوکحرب هلیناوئغ یا هقود نارغا واشراو بوة نادتس هزادا ایسورپ |
 كمك هلاتسها نداننالا هلا هلاعا هئاارف ايوا ق رەوا لیکشت |
 ی رلتلود ایهورپ و هنتسورو یداش یب رح قب رطزب ندانزایسس هرزوا |
 یونان كنهترابانو فز وژ و یتیاارف كال كندتراباو ىب ول ند فرط |
 كت دهن نیرو هلتفص ییلارق الافتسو كندترابانو مور ژو ییاارق |

 انس فدو و كن هنرابانوب نوو را
 هدنرلتهوکح یراسارپ ع روم کمو زوبمدلواو لد ضا هل ها كراتموکح ۱

 زسنارف هدنزلنکلم نوعا یهارحا كلون رب "هرتصاحم طفف بوئلوا اها |

 ی ءوت كن هيس ور هنس هرا هریک هلا هسلارفو یسهءاقا یزرکسص ۱ ۱

 تولوا یراصوصخ ( نیطسوت گكنهشاارف هنتسدراهبلءتلود ها هیسورو

 || ارجو ی در هبهسئارف كنم ژزافوب و زاطق )' ىد یر ؛دام یخ
 فزوژ نالو لارف یواتو ییلعو رب هب هارد کال ذک كن هع أ

 ایاامدسا ) راششاپ هنن رلتوب روب لوبا لدیاکا هد ودنا طبض ینایلصم
 یسهطاذ رک دوخاب -( یدیاهدند هدندارق تفواوا هک رد هطارب هدن را ی ۱

 ایلافتسو هل اهروناهو یسعا قبدصا كلوا هبسور هدردعت یکدلر و |

 ك: نو ترد جوا هدنسهش لوص ك رهلابلاهدرب دقت دادشلرپ ییاازف ۱

 نالاق مور ندنراتموکحو یرت هباسو رپ كنکلءر لماش یسوفت
ae r amer 

 رب مس ا س س هت مس
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 یی راتنانا قالفاو اات هب و اب ارا سا نوسعیا نیا :لوبف لو

 اا نکا یدیسعیا تغقاوهاک ول ی + دنولانیدیاهدنلما كابا ط.ض

 یدبا شعار هب ه رک ندتواع» یکجهروک ندو هی ده تار هجاب وزوآ

 | ږ هيس ور یس هعطد ناتسرا اب ر ار  هلراتلاناوپ رادتالایدل هر هع( هدر و

 ss پیار یب رپ زیپ هروبو قادویراو

 یدیاررویهدی ا هنا E سا هده دنئا را قافتا ۳ ۱

 اب وزوآنوت نوت یزولنا ب وکید هلوبناسا ینب زو يدا اریز

 ها 3 لا کد قحهلوا ذاا ةن ما

 ۱ ی: درب راب كنيابا مود ریار, هلا لوئاتسا هرزوا قهرامزچ ندنس هعطق
 ی دیا رتا عا لاخدا رهن و جد ی: را 4-طا ءر کد قآ لا و

 كنو شراذناس و یدا یه دنا تعفاوم الصا اک وب هسا نوبات

 | «دنس هطق لوپنانسا دهسا شود قوج كي هنسهفرا كنولمان نوجا

 | دوشوفبون زک هدکلرپ یسکیا نوکر ب قح یدیا راشءام هدیا داحما |
 | نس هطب رخ هبناعع كالام هتراباتوپ كردبا لود هنسهطوا باتک نکا ۱

 |[ ددیورم یییدلوا شود ( نیسلاع تموکح ز هکر م ی عدالت دم | ۱ تفور, ج ه لویناتسا لویناتسا ) هلعضو هنب رز وا لو اتماي یغهراب بوجآ

 1 راد و رار 9 ودیرل: مس ۸6۳ ا٥ لی وب “ع تا اع روط ارا کیا لصالا |

 1 هیسور ار ۳ ر دام هل وا مست : لب ۳ یدو کالو تا ۰ د هوا

۱ 

3 

 ۱ 4لهج ور اکو هما ن ںو: هیات تواوا لوبناتسا یرظن عحطم كنب روطارم«ا

 تسنیم نا اس هاو عفر های و 3 كج هل هوا
 تسود د یردناسکلعلباعمهدغلراک ادفو كن ا : ردشعا دااهناهب

 هلبا نویلیات كردتا ادقو لر ین: رافت ەر کید ر ارب هليا ارق ات ورب نالوا یا

a 1یو  TEEهله جواوا نوبل و  EE۱ ی  
۱ 

 ۱ ارجا ۱۹۹ یحد هاواي سور ۰ دانناوب ۱ ردٌسلوا تهعکو لدکی

 | هیسور ییدلن رادافو صاح و راغراب بح یلارف ابسورپ یلااوز بوئلوا

 هک نوت ۾
 .  .یراسخ نارکراب كنه رام قم اق مورخ نادشنواعف كن روطارمءا |
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 یدراتروقند هیناع# تاود نب هعقو رب قرهلوا ندنعوت نکح) د تالا

 كار هب رطف تعاضسوثعا مدآ یرولنعع هزةلوا هقرا زارب هک مدار دیا

 یودنک و دنک شعا ایلوخرب ون رکم ردلداق كعرکوا هزودنک ییلاعتسا

 هر رماکنا ین زلة جراب ه دن و دنا وع قاود تهر نايم دنا هرادا

 ۱ هسسدارق كاتلود ۵: هورو مالک دیه ود (ردوارمخ اهد قعامردیاق

 ندن-عا تماسجبسک لنهسنارفو ینکجهروک اکا وا كو هل ندنقافنا
 ۳4 راک هروک ناز ل د :5اهلا ,زملکنا اما بویلواررضت واهبسور

 یسمشه الالة: سا هدرازکد نالوا هد تګ هیموع نوح كنهزلکناو
 aءاتوأ ف یردناتسکلع هنا ماهفاو ناس لیصتر یکودیازسعح

 نالوا یب>ا تسود E یردناسکلع لصالاو بوددا مامها لح لذب

 كم رج یساا ودنک هب رفت و و كمروکزاو ندوآ هرماکنا هلرلا | سورپ ۱

 تورم سوک هلیجز اکا ادو یی هیلعناود یسودسنک هد نما لوا هرژوا

 رد "هرب و رارق هفافنا هلبا رارقاو ل وق یامدعهو جد یردناسکلع

 ولءرملکنا هللاهسئارف یردناسکلع هرکص ند هطاصءدّمع رک هلل وش

 لیاعهاک او کر 4 هریلکنا گكندط)ام هلا هر ولاه كردا طسوت هن-سهرا

 ك هدا هو رها لوق ی وب او د هماکنا بو دا فیاکت یی راصوصخ یسعیا ۰

 4 وأ هریلکنا جد یردنا-.کلع هاا ریا قلدص» ی سصاح است ۱

 لو هدو دبا طس ون هنسهرا هلع تلودهلبا دیسو رهراب ان و و كم ارح نالعا ۱

 لواوتعروب ه رزوا هلعتا و دل هسا هلباواهسرر یخدواهدریدهن یی دل وا

 یردناس« هل! نویلمات ۳۳ زلصوصخ كعبا هعساشهییهناعم بالام توو

 قافتا وس تر وصو تفو طءد ی دیارلشهرب ورارف ه دیرش ودنک ۱

 نی زم قفا را بیسربو نی مس وا ثاقوا"هنافا یردناسکلع ی دیارارویمهدنا
 تعماجكشیا هسا نویلیات یدیارتا یتسهلوا ارجا كن هعهاع مما نام |

 هلو بعانمو قرهلوا یأتو لمأت هدب ویلدا لیحت ار ظن هاو ۱
 هدر دن یک: دیا لوبق یطسوت هياء ود هک ی دنا هدننآ ر یسارجا قر لوب |

 ل اجال ا ا ا ل ا ا پچ اا ا ا ا ام ت اا
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 | ليسو درا نوت نامه بوج ا فق وت قرا نویلبانهلبسلوا ترابع ندرفن |
 | هدنرزوا یرهن لآ هدندرد نوا ك-نیکترف نارب نح كردیا تکرح ورلبا

 | لباةلا یدل هلیسودرا هیسور هدنهاکشیب یسهداب ( دنالدیارق ) مقاو |
 لوتفم كسی نکس یدب هدهنازبرنوخ هب رار دیدءو دیدسش نالوا مقاو |

 رک: قرهلوا مزهنم هدلاح اف كي اول هیسور هددهسبا شەر و حورجو |
 | توط هتعطق ناسکس هقشد ندقدلوا یرلح ورو لوتعمردق كیثد |

 | هدنزکسنوا كیکترف ناری رح بویلورلیا رازمسنارفو را-شغک بوغارب |
 رلشعیا تاصاوم هلحاوس یرهن ( نچ ) |

 | كرهدیاریئأت هداب ز كپ هب یردناکلع یروطارب«ا هبسور تع نهوب |
 ۱ رکن نب راکج هدا لاعاب نکلا هیسور كرارسارف هتسردیک هلب وب

 | هلارکذت نفج هلوا دیفتسم كرازیلکنا کلا ندنماود كب رح هک وبااحو |
 | ۰ دن هداب ( تسلت) یس“ ودرا نویلمات هداننا لوا توانا راکفا لید7 |

 | صوصم رومًمرب هیاروا ن وا هکرا-2۰ لاحرد ندس:ندلوا شهروف |
 ۱ ید هلیلا و ایسورپ ۳۳ ندک دنا لوق ییلکنوا نویلیات هاکهردن وک ۱

 ۱ كایکنرف نار زح یعب هرکس نوک حاقر و شلاضما ی دنس هکر اتهرب ۱

 | هلبا یردناسکلع هدنر ز وا لاصر هدنرهذ نی ) هدنشب یرکب |
 | هتولبات هلا تع زع هنسسهدلب تدسلبت ی ردناتکلع هرکصندکد شروک |
 | قرهشنوق بوشب روک زودنوک هک رادم> ییا هدق داوا رفاسم |
 ۱ ۱ ید ا شم ایف تم هداعااقود هدنرلدب ۱

 | نویلبا هدقدلوا دراو هتسارت ید یلارق ایسورپ هرات هرکصنوک جاقرب |
 | هدنسهرا ر وطارمعا یکیا هدهسیا شّعلوا لوق هلناتامارنحاندستفرط |

 ۱ ةجور و یداروث وا ارحا هدشنهنلع ودنک به ژهلاکم نالوا عقاو

 هرکو هش رزوادآ کبد نوعا دن ات نقافلا هلکنا یردناسکلع الا
 :یدارویجما هداب هنعشع كنويلبات |

 "و ادقرهلوا یمیعو یی طق ی یردناسکلع یسلصا ضرغ كنويلبات |
 هلا دیعاوم عاونا و ربندنفو یخ هساو تولوا یهوصح ىلا هنفافتا ۱

 ندنع دلوا قوقوم هكا ادق ی هیلع تاود یییدلواشعا بلح هنفرط |

 | تصرف «دسنفح یسافلا لدیعاومو ییعلخ عوقو كولس ناظاس |

 | تبحاصم هلبایردناسکلع كردنا ذاا تلآ هللافغا كن ردناسکلعو |

 هک هدنساننا ې



 هد دا تادم دما

 ۱ 2 : یداوا

 ۱ هلا جرم زی ر ها وات دم ا ا ندر ط نو: اپ تابه

 ۱ عج ر هداروا بوراو هتس هب ن رک نشکنف عفاو مدت یه یرهبصذ روزا |

 | یفیدلوا لماح كردبا تاقالع هلبا نویابانینوک یی یمرکی كلوالا |
 | ندنیحاصءرتاد هبهلعتلود عاصم ردق تعاسرب و ماست ن یاس همان |
 ۱ .بولالشاب هب هلاکم هلا صوص# نصخ رم نداق ط نوا هرکص |

 | لاخهطوبتا تا ةت یوا نلخ ماس ناطاس مدور هک ولاح |

 ۱ یذیشمش هما : راکعاو ۱

 | هنماا ئر تو طرض تادقسااد یاقالع هلهجولوا كنیدنفا دیحو |
 بیا جاوا یدالیم ع رات هدانا كبر ر یوبل لدا نادنکیدا قداصت ۱

 يا یقسعارصم )ِ ندا زاروا رف یدلآ نی رهش افشا ( ۱

 ۱ ی یهعداد توراو هدکلر هللا نویلبانو ردشلدا ےدقت هنویل» ا ذلبا

 ۱ داو:هلاکم بوک یخدواو هر بو دزا نویلدات نداروا رکصندک دن

 را ها ءدون ج هداروا اهد رد قا ی :ابواک هن هواشراو هدم هر ده

 -ودشا تاقوا

 و لو سفاف قئرا هرکضا نادا طض تاب ەق واد

 درص عن تکرح ی رزوا هسور نویلمان ند- داق یسرب كج هدبا

 هاب ودرا ش۵لان:ی زوطا را هیشوز امد ةه هک ولاح بولوا جد ات

 هدنسهداب (نتسذتراب ). قرەلوا مداق هف طوا یخدیارف ایسورپ و مزاع |

 هاند یسن رب تاد زا كلوب قرالوا دنّوم ئراقافتا عا |

 یاکرادت نسودرا هیسورو راش محا دناندیک. ھن زاکچ هی | هرباخ الصا ۱

 هدنشب تنیکنرف نارینرح بوناروط لوا اهد رول ةيسور ندنفب دلوا لمکم |
 | دن رزوآ یشیحا همدعم نانو هدرلیق یره ( 1۳ كنول هساارق

 كم قفوا جاقر ندنرلف دنلوب ظعتمرازرسنارف طءفو رلشع ا موج هلل ن

 : ردرلشلبا روب هنعجر یرولهبسو ر هرکص ندزهب رام
 ١ ك زو ترد نالوا دوعوم هدناتسهاو هدانالا نوملب :ان:تقواوا هجرک او

isكنج هل هزیفاوب ئ راد ھم كبش شفلازوب قکا هدنتلا لا ندر  

 ك: لل زو یحد یمودرا دو هو كج هلک وشراو 6و هد هينا

E aE EEE < 



 ۱ « 1 ¥ ۸ را

 )0 شعوا تیشرت موو هن از عازف 9

 ی رکی كير فا ساامو راشع ا داغ ها "سو درا ج وسا نولاروط

 یدیا راس ی س ماو هفسشاد یوک یحرکس نوا تالوالا مس رو

 < شام ا بودی ۳ ع رس رس حو مع هجورپ یدننا لرح و

 هش رهش هواشراو نالوا ق و ۳تن رم كناتسهل هدنرخاوا ی ها ید

 ۱ هدفعهالوط یه رکسع عقاوم ن نون 5 e ۹ اش ا لوا هد هاا و لوصو

 | دةم واص ولد رواک ی راب نوک و ناریلاط هک دد مهروک بودس کو

 ۱ تاقوا اقا هدوهب هد هواشراو ردقیآ چوا یدفادیحو هل م-لوا

 كردو ییددیاص ولناطوائاط هداونناتسا كدبنایتسایس هدانا يکیدلیا

 اج سکءلاب بویم هدیشیا هل رازوس واناط قجردک | یتسیئشاح
 لاتو رص كنسودرازسن ارفیهدایج ایلاد هک دشا تاق الم هلبا اب

 a لعناود از نه لاخدا یرکسع نسنارف هلوبناتساو ی روک

 عاقسا ی سهدراب لوس O هیون نوقالسا

 یدبا هدفاوا ماکت هلا
 تهعکیو لدکی هلل روط رمعا هیسور حورمدم هسجورپ نوبل هکنوح

 هرژوا یب ولطم هلیسلوا شءردشارارق ,هدتنهذ هوا یئروص قلوا

 ین هیاعلود هد دلو ا كد ا هلا صم دعع قرولوا هناباغ هلا ه-سور

 ملص هل.هجو ره نی زوطاریبا هیسور طة یدا راک رد یکجدیا ادق

 كم رتسوک یک دا یدنک یخد یهیلع ت تلود هرزوا كع اروع هوا ناو

 باج ص وصح صخ مر ید ن د هل عل ود فرط هنیدزن. هرزوا
 | جد یاعتسا می واوا مشا یدناشهروک قاوم دس همشلوپ

 یسچلیا نارا هللا یدنفا دیحو یخد ناربلاط .هیفام عم یدنا ینہ اکا

 یداوع ضەب كح هرب واا هنس ê ھندارف هد ودادلا یناضر ازریم

 كردنآ هللکم هللا اتضر ازرمسم هداناو و یدر وا كمردتااضما

 هلواع, قر هلوا هنهیلع یرلدلود نزملکنا و هنوز نیک لکیدتسوا هئتسو هک

 لاوخا هلا هروک هتفو لوا هدا یدنفا دیحو یدب دیه ردتنا اضءا همان

 ا بد هل هما ابا ال نازل يدق تار ۱ اثغآ هلود

 کل #
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 مپ ام جا سس ےس سس سس سس

 یلارقابسورپ نالوا یرادفر طظ هطادصم ند دلو ا 1

 EE كنويلبات مدسقه ندالوق كط سول هدکلر و با بوردناق /

 | تیمهار هدرهلاکم قجهالوا ارجا ندنکجهدبا ماود هب راحت هسا هدانا

۱ 
| 
۱ 
| 

۱ 
۱ 
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 یدا شبا ظ> ندنفح هلاق فر ط۔ فسا لوا

 ی ردس هدراهد مایا هلیا راد هی هج.ظع تاک رادت نکیا هداتشمو ۱

 | ایلاتداو ن_الف نالوا ینو ك ردا بلحر ا s ةبايتاملا ند هسارف ۱

 زوب قلا یتسودرا هسا ارو قرەلارکسع ی حد ا نر دمعکو

 اب وروآ ىدا شبا عالبا هرفن كس زود ی رک ع یرلءهةتمو كم ىلا

 كلام هب هب رح هوڏ حسحرب هل وا ردق هتفووب یر ی كنب زرادیکح

 یدیژهالوا
 ولایسورپ الاب هجورپ نکیا هدب دی نو د در لاحرب تدمر ولاه اعا هدر و

 كلود ل القتسا یلیکو لابایناتسا هدک دستا برح نالعا هب هسذارف |

 ا و حالس ی ا ی ۳ .دکلهت ۱

 تب زا هذارف برک سع اشا جد ندف E E رھا ین

 كسا تم * هرم د هدن درب کت هیراب نون قحلوا سک» هاب رها یدیا كروب

 هتراب توپ هدک دا ناب یلدلوا نوا دادما هر هسذ ارف د اش اشيش ول هرژوا

 یک شعاقو شانتا هن , رادتعاوب كنا ابوکو بوصاب ھنن رو و

 كحد کیر و عییعم ری ید دودح هسا هل وا توش روک

 هر وص وب ندششغل ده وب كجه درب یرض ند تداوم اکو ولا اسا

 قیدیشرک هلا یسهدناموق كن هترابان وب ید یرکسع اینایسا كيد نوا

 یس هماق هقسناد ( قیسناد ) وربندندءرب یرکسع نسنارف هقرفر و
 یرااسع "ماکناو هوس ور رادتقم رب ن دعا دا وا هدکک ۱ هرصا

 نكد ھوا ۳ a و ! جوسا 5 وب داو
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 ]0 ۳ مت زو یامدنمارخوم نکیا شاردنوک

 | یتنداوا هدکشا دارت هلهجو وب یس هیلخاد تالکشم كن هینس تنطلس
 یدبا هدقعشالر غا هنوک ندنوک ید یسهقتاوپ اب روآ هدلاح

 كنئاب وتمدجاب 7 | نویلدات رو اساس هرزوا ینیدتواناب هدالاب

 | ید  هثسکنا هل طرف قع اللوق نشود نارا هلا هیلعللود هدنتسارخا

 ۱ ندکعا E تدفع 0 یقاغتار ر هنهیلع هتسور 0

 ۱ 2 ارز نانلوا ل : صخر ھل درب نویلپات یا ق رط

 لم ید یا دیحو نوا قاغا ا :رزوا یلاعتساو
 شاروب لاسرا هد 9 ؛ نویلبان هلا نویامه هماص> رز لاعتسال حانح =

 یدیا

 ندا نکیشتیا باضعنا ییایسورپ ادعا بولوا یصوصح یتهمگیو قافلا
 ثا هثمیظنت ىس هدهاعم ق افتارب هلیتلود انرتسوآ ءدفدلوا سوم
 سوت ضرع 4ب ةا طو بویشاٿب هفانا وات ا رتسوآ هدهساا شنا

 il هد ےےڈآ نمم وکت تاو ید نویلت کوب و شب

 ییک کرک ی ور نشب هيعمل ر e تو تو تسوآ

 یشسات ناقکعنا + نعتو كرد ىج هیم ها هوا راد ؟ یکیدتسآ هک دمژا

 هیسور هصفد جاقرب كرد | تعراسم هنکرح هن رزوا وا هیسور نامه

نداب وروآ ثمظعم لود یصوصخم لا كنوبسلبان هک وبلاح
 | دفع هل رب 

 ۱ EREHAN یر EE سور نب رسکعا

 م . رک سلار ۳ تماقاو کف هدر دم نم هگناتسها و شهرک هیاتشم

 ید یطسوت كولاب تسوآ یازااتم ینیدلوا ,شدر و روتفو نا رعایح

 كن راازجو شمردلوط شناسصقت كل لودرایروطاربعا هسیسور هد هسبا شابا لوبق یطسوتوب اود هزملکنا هک هلی وش بویلوا ره عفاول ین
 ی هاش هدنکحهدیا هیلغ هنسودرا رمسلا رف هُ رزوا تانیأ یکیدرب و

 e e n e س ےس س ا توس ج مس

 4 شلاق #



 یدیشلوپ رغا اهد ندیکلوا یر شبا هدق دلوا ماتم با اشا قو
 .هداژ ندیکلوا ی هاشداب نهر هم ءا 0 A شاب هللادج ارز ۱

 هج راو هخ رلاغا شاب ل راناطاسو هلخادم لامك هشیاره قرهلا ناد |
 r ۳ ۳ و ییاشرا با وبا ناب وسع و ا 3 ۱

 ا e هدااح ی EN وا هدکع | هلاعم هنانشرد هروما یااوا هرزوا |

 كلود ندسغبملوا لک لمح هشب راجا راوطاوزرعسک هطااب یتیرافس |
 یقاط نودامه نوردا رک لصاطا یدسیشلوا لکشم كب یسهرادا |

 باو شمرشاط نوروشآ شراد> هدامز ےل کورک یک ا
 ید سس٠ ا ا ۱

 قعرییص نەش ندلمامم اه هل رقنرب ۳" , تؤي نا و سور L8 ھوم

 ماربا هدب ما ادعا ی لس ناطلس هتسودنک هل ه> واوا ن رکنا هدنراکذا

 هم ولعم تاداتج ییداوا ت لآ هدول ماھ ہک ا یکلوا هکنوح جن هدقدتاوا

 رد هنینمایف زورو نرفن بلاح هدن رظن رایغا اوران هلب وب هدرب هن زژوا

 تراس> هب۵-ع>و تناهاو همیظع تبا جرب قح هلوا تعا بح وم

 ولفاجوا لصاو تاود لاح ر یامظعو یظعا ردص ) ندنکیدم هدبا

 قج هلوا هل أر ماعضتا كن هل ج هسبا شااوب ردهدنوامه یودرا به |

 تراسح دوح دو کو یلاحر نوداسه باكر رد دمی طع #9

 ی دسکنا عدد هلا باوجرب همواص ندشاب ودد ٤ نەدا

 هباور ع اشا دو رابط نابلو هدنرابد هیس ور ارا رو دنا لوا هسا

 نوا كنابعش اکا ر هب هثیفسر ندع رق هلا توعد باور ل عو دوخ دوخ

 لوز هثسلات ا تب اغا ری اے کک وید لوصولاب هر داعسرد ینوک ی هد /

 .A کا اینک قتاابا نور رط هرس هعطاعم كيناج كا احرد کک أ

 ۳ ناعطءدو تاعت)ا قزح بوعیج هنو لامه روض > هد جاقرب و ناسحا

 دیاا دعا هد وراعیح هدر داعسرد یاضعرو شارو نایاش هد هیت

 هرزوا قلاق دن ده ناک اک یلابا نور رط هر ات ءعش رج وا بوق ۱

 ( دمآرب ناڪ دابو داتفا ودک )و لام ردص ماعمخ ۳ هب رد اب یسو» ۱

 مس ر مت یوگناتسا لزرعلا دمر اشا یسومویدلوا نط قدصام ام
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 ERS کا تیک ضر ءا لو>حد هوامش روص> ندر ي

 تروصرب هعق دژ وا ید یزواس یدلوا یک روشوب وا وافاحو ) نط صم

 قدام مرد تلاشاپ رادلعوبد ( نوسنلوا بخت كلیدمش بدنوب یداوب
 5 ی ید یودنفا قف راو تو هدعاب هنص وصخ ی <

 و رودسو تاج رظن زا ندا 99 دورها یدفا قر

 ا 7 هژ.س هل ور را ی 7۷ دو را

 ردا انور نالوا نوا یودرا یاس

 شلاق هد شو یدسنفا قرام لس هل دسح سار كدئا قیفر

 اتم دافآیهآرب نکب یاس كا بو لوا تص یایشواح ندنش دل وا

 ویدیو

 هد اصر لالخ وا مرا یا و دیفوص هد تنا و و

 لوا رومأم هنس هطفاحم هیفوص هلن رازو ةر اف سابع ساقا را روس

 رد تارو هیجون هیاغادجا یش یبوبق نالوا وشاب ییذاط یناانارا دحمل س

 كننارا قهسور ندسنسلک بودیک هرداءهسود كن دنا ققر الا هجورپ

 كلوب هداوناتسا یدنفا قذر هد .دسلا شمالک ا يرانا ضرغ

 قرچر, هب ٹاپ راداعو شم هلرضاح رلبیس یخ قح هلوا رادم هنلوص>
 یدورو هب هنردا هلتسا ر بصنء هی ندنعبدلوا شابا ادب رادفرط

 قیعج قحمدورو شاک اروا یحد رايد أ نيو بااغ هد اسانتیا

 "یودرا هش ب رزوا هم ولعم هم ند داوا شلاص لوقر هد هیاروا

 یلج هلوناتسا كرادلكو ۾ فعاواا رحا هو نا رکاذم یخد هد وامه

 ردثالشا هغعارا را هطساوو هل سو هد نوا

 هندسافرکف كەر دعا مادعا یاس نا طاس هس د| یرلب رقه ی طصمناطاس

 لا صنم و ا هه السا شو ۳ ءا یاو بوشود

 درا ن نی ی ؟ قعلوا قەن هرخآ تفو یخد رانا هک دعا اعاو بارشا

 ماتم نیب رفع هدانا وب نکباهدقهر دش واص هلبا هاي ب وجالوبقلاو

 & یوم #

 کولا رل دبا هد ۶ا مارا هداب ز هر اشاب یسوه نو صوص>لوا

۱ 
۱ 



 ۳1 سس ¥

 | هنسودنک هسا تکرح ندمهسور هلرک ع اک رادقم اشاب رادلع |
 | وشراف یخدرلب رب یهداونناتماو حلوا هارد م هوک ردق هلوبناتسا
 | الت رصکبوأوا یزا دفرط نط صد ناطلس رل ره: نکلا یدنا نم هک ۱

 شابا تیارمس هناسصعاو ق ورعو شاشیا هنکلیا نهیاصتلود هسپا |
 | رطخو فوخ سفق نیشن اهترواو را ی ملس ناطلس هدلاح ییبداوا |
 | شادارضوا ه هکلهت ینارح هسا رولب ر و هتشررمسیدا ننفیدلوا |
 تیعچ ءان هثندلوا راک رد قیمهاو تکازت دنا هلسنه> یتحهلوا |
 | تباه ق رەوا قیفدتو هعلاطء قیعو ضا رع یسارو هدهروکذم ۱

 ۱ یاضدا هنفرط قطصم ناطاسو نلعو ص الا ضرع ها اءاس ناب رقم ۱

 | نوجا یسقک هتداهسرد لرادلع لانغالابیسهلجج هلبا قلمتو صاصتخا |

 | كمروک یلایعو دالوا كندنفا قیفر هرژو كع ا لاصصسا هئن تصخو |
 | یزدرا الاب هجورب هلیساوا شلرب و زارق هنسنک هلوبناتسا هل هناهب |
 ۱ نوھ یحد یدنوا قیفر ,رکصندسشع رع هستش« هردا لروامه ۱

 | هعشب هود لاجر بیکرلاپ هد دوبع ضرع تروص نیهسسدو هلی> |
 | كمظعم نامشالردآتکرح ندع “ور هلا بیک املاولح بیئاکم هقشب

 قورع كنتطلس ناب رقم یک ناطرش لوصولا یدل هئداعسرد هدنطساوآ |

 یک یرک هیاغارذن لیکو هت رخ صوصاییع بودیا لول> هنباصعاو |
 بشکه اغا حاتفلا دبع رادقوج شب هل: انا ملسیما دکھ ن رخ و شما ج |

 | نامدود الر هشوریک هنیعاصم هنامرح هلب راو دک ندنفوداوآ شتا برق |
 هراشا ج راخ ندنرا هفیظوو یر هلماعم هجاب روز یا صاب كل هشاکب |
 مالسالا حبصفو لزع «داصاصوصخایو تاود ماد لتیزا هلخادم |

 مالالا هلس رفت ون و نکو د ا تطاس ناش ینا غ یراتآرج هپ هجسح داوه

 زرد ر د یالآرپ ندا صحن ونی ند ولة اجو اورا يظر ندزرگسع,ضاقو |
 | كايه اش داب هیئس توطسو ب وغ تتطلس ناهاوخ رخ كرریا بلغت

 ا

 | هلوقموب و ندنتفادض كناغاب زا دلعوداب هلبا ف- ات لاک نش داوا بواسم
 ۱ كلا هلع ندنک ودیا وقوم هملج هنداهسردکكنایسهلازاو عفر كرلعلانف

 ۱ هه هدقابسو و دادم یش اوف قحلوا لصاح هدندوزو هداعسرد |

 مهبلاراشنیب رفع بو دنا دارا ززوس هناراکهسدو رادمدقهاراک هلیح |
 | قزملوا نوم هتغورف قدص عوردو نوقم هنناسا تب وذع كلا خد ۱
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 | كنوتامه یودرا قرهلوا ندنکلودنک ی دذا فنار لغ طف ید اقوا

 | یطصم هليا طض یداقو نالوا ردق هشدوع هتداءسردات ندنحو

 یدعنفا بیچ ملاقو یکیدنیا طض ندغیدلوا شەر و 4 یدنفا نو

 ۱ رابتعا یکا كسذب رو هام کال و هعق و ردسحردنم هد-ژس ور ګرا

 ردیفاک لبلد تغک ون هتشنا هبعدلوا شمالاق یمهاو
 كند افا یبلج تقوم دجا ناطاس یدسنقا وترپ هبا یوم مو> رم

 ۱ و ؛بودیا ماود هنلق یسهبماسح لیلا ا لاوا رت قوا
 تآاح هداروا هلبا باسدنا هنسهرماد كيدنفایفراع قبسا نالا شب ر

 ۱ هل اق سرف هدئسهرباد ك و رد يبيگلكب هد و ساناو شاداب هر یدنوا

 ۱ فصاورکص ندق دلوا روم أمهات یدمآ هیس هناعا كنا لرد! تماقا |
 ۱ هجاوخ ا ی دعوو ا يلا یخدوا هدقدلوا سبر ىدا

 عل كب نابباا راس و نار دالا قلا هدا a ؟اش لندن دا سد ۱

 یرون یصاحت لصالا ین ردت افص هدونس تاذرب ناوید بحاصو نابملا
 نالوا ی ۹ اخ شهو یبط "هداژ ردشعا صالح ورب د ھو بروا

 ۱ میش ا یضا Rn ) مارون مایا کور (

 ی یتعارصم ) ا

 ۱ ها ید دراو ص بوی الشاب هکمرواب اتش ثامالسع مسواابسح

 ۱ هباتسه قئرا قرهلوا راوشد ی یم هوا هدنراک ےب ص رهد كنویامه یودرا ۱
 هب هنردا مدرس مود كجر ندنفب دلوا كعد شلک مسوم كنج هل رک ِ

 ۱ هشحار سک ره هلا لوز هر هناخ نالوا كرادت هدرهش نوردو لو>د |

 [ را وقوج شاب دکل اتش تب ندهاهاش فرطابقافخ ردتمراو
 رد شاک هنس ناه رشت ههرکارادرس ها اغا |

 | نویامه مالقاو یسهسعبت كمرک ارادرمس نمکیدید ن ویامه یودرا |
 | قرءلوا تزابع ندهدودعم تاوذ نالوا همان تاود لاجر هلبا یس هتک |
 ۱ گی تدح او نا وُمع یروفرب ك هرک ا رادرمسو یال نکلاب"كنودامه یودرا ۱

 ۱ يا مو نوسروط هل وش توطس زارما هند هس ول یدناراو ۱

 یک ۵. .عوب توقف قحریدلوط ی رزوک كن رانا ۱ ۱

 نوجعا ارج یی رازق كن هیفخ تیعجج نجس ور یاسر هاحوش |

 1 رادع ب:



 ندنکیدلبا لاعثتسا دوو هدنسل اب هنوط كنود اھ E ا ۱
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 كنهرخ الا یداچ :هدلاح ینیدلوا یارطضا راحود مرڪا رادرس ۱

 شاار هد سالان هبوط ترا هژفعا وااض ءا یزادن ت هکز اتع هدنتسدعرگب

 كرام هل نوبامه یودرا هرژواقلوا نیشناتشم هدهنرداودد ىدا

 هبا تح ارس هديت نوک نواو تکرح ندنسارح هزتساس ینوک یصیا

 هدرهش حجراخو تلصاوم هبتردا ینوک یر یرکب كعوق هام
 ر د ڈالا تم اقا ماسیخ بصذ هدنرانک مت رحرهد

 . عفو ندنویامه ناوید ناکجاوخو ندنسافلخ نوي مه ناوید ؛یدمآ
 هرکی ب ث واوا جا عمان نکنا هدهرتساس اهد ی دنفا وترپ د دیس سد وا
 اکا تاسیح كب رج مخ هد:اوصو ههلردا هللا ن واامه ی ودرا

 س دوا هەو ک تاپ هت سو نیا نفد ۰ دندز یس هنر ارش

 نارد ی وت ع دق 13 همد ۳ اکو اد نام دا وب هد وه بولوا

 خاص ندافلح هند »ال < < راتو ۳۹ : یدثفا فارع ی =  رات ندنسافاخ

 رد ناق هیحوت ه یدنفا قمان

 ندید اوفو د و كبل كلاعو شون قرعز ودنوک جک كب ! صاع نچ

 اههتتسا عرفك ل د ی دو رکصیآ شا ج وا هیت قلوا شو مدح

 جافاو ندنسردم هداوتاتسا ید رومأم تالسٍ ون هعفو هند رزوا یسعیا

 شارو هجو هب یدنفا معاع یاتتیع یحاص هروهشه تاغا ندالع

 مدافو ی یراقدلوا شهزاب كن داور , خانم رک :تلکی یاو و

 شاردنوک هلوباتسا ندهردا هرژوا تار و 4 یډنوا مصاع یسهدب رج

 هدنفح اشاب رابط ن نالوا ماا ی 1 هچورپ هد هموق ره هد رج هد هسا

 ندیکی هلبا تابشاو وح كل ترع یعکلکی یرانوب هلفلوا راەرتفرەش مىذ
 ر دشادبا حج رد هج هل وا ههد رج قرهلا ملک

 هل احصا هنناولد بصاتم ر 9 :حورح لنوامه یودرا ورد هوا

 لا کور هداوبانسا هش رب ۳9 جد تاذ ناو سا ون دعفو رازب

 ید سا و هوقو هدنحورح كن وامه یودرا هدد و ن هرکیا رواق

 نییعا لیک سا و هەق ور هدلوبناتسا هغ رب هد هسا رک ؟ نیک

 مصاع هداوش سا تال د و هوو هلاص الاب یخد « رک وب یدیشم لوا

 E ههداوو ط.ط هم دنول مھ یود را هل وا هيوا 4 هر یدزفا

TUFچ و ¢  



A. % ¢{ 
SEصدخ قرەتشاوب او 6آ ك درک بت قاس او  | 

 نامو كرد اذا تصر دنس ههقواشاب اما وشا م نکیامدقمارا هزاحهنابس ر ۲

 رادلعو بوراو هفشهور قرهش واص ند وا یودرا هتغنیسادر ها

 ۱ | و راند شزا هتنارات یھ” ور تورک هداج یاج لناشاب

۱ 
۱ 

 ۱ ۱ : هدناب اغا راذلع هلن ۳ تاهد ردقونالوا یرادف رط لس نا طاس

 ۱ ۱ هلی تیعرک هدان ز ندیکلواو تیمهالاک قصلوا تافتلا نيد هلظء |
 8 را رد شرم ھے س هرک اذه كئس هلم س واج اغا ۱

 ۱ : ER یاخ یراماعم تسابرو نوا یودرا هلتروص وب

 ۱ یبصن» تاب یا نام یب ارتفد یاد ی مطع ترادص

 ۱ هباغا مهارا ن ۱۰ گی یس اغا مس قلیشاب شو اجو 4 لر یساپشواح ۱

 عاطنالوا وفا ینلاغاهامسو هب یدفاییع یهروم ی :امافدو

 ۱ ی ینالوفقاس شاو EFE نرود

 أ ۳ ا اات ینراد هج نیاتسو هری د كوا ی ودرانکل

 |یفب دلار و بر ط طم م رک اراد رم بقرهلوار ذعتم یطیرو طبض كنم رار وز

 | لیصف هدږز هکه لب وش یدنشدپ هتدادما یراد دص هکر اتم هلههدلاح

 ۱ وا اوا دس ور 7۷۹۳ دیس تناسب نويل ۸ اب هدناواوب هله جو ی> هلوا

 | اجر ندنهداوا شابا طرش ن هکر اتم یخد هللا هیلتآود كردیاهلاصم
 فوفو هسا هلاکم هلا ارفس یدلک مزال ینزومأم هب هلاکم تش رب ندتلود

 ناتتطاس-ناناوا وژرآ یرادوح و هلازا ندنفد دلوا فوفو ه هشراځو

 ب دلاکم یدنفا بااغهتهجوب یدلروک جایتحا هننیعد كنب ر, ندنلاجرملس

 ۱ ۱ یدلوا زود أم ۱

 ۱ نیو نماد نالوا یساففررگید بولاق هدو سور یدنفاقیفراما

 ی هبولطهمنن كرهیلىا داحاو جارعما ی ک هه! زارمهات عهای دنفا ج #:و

 ۱ رلیدا ماود همسر كاد داس ثواب

 ۱ كناش ءاب رادع سازش هدن سیلاب هبارط تیودامش یودرا هژاوحو

 ۱ العفتم الابهچورت ةسدازادلع بولوا قو ةبس اخ دو اتو هرمخ د

 نگیاهباعا .هرونامشیودرا یک یکد )وا هرکدص ندک دتبا دوع ندهرتساس

 ۱ | دف کش کرادن هرهخ ذ هدا نب او صوصخایلعو نیب داوا

 < هاب ¥



 چرم جم دوس
 »+ ۲۷۹ % ا

 مهلیح ناسا تیک هن راتکلم ب وشواص ه هدر و كا ۳ د ی هدرا

 ۰ ردرلشهر ویدیا ۽ مایق هلآ کلی رحم هک رج ندنغیدناو لفاسا

 هدلاح ددو ا لاح هتکرح هنر رزوا هسور كاوداهه یودرا هک هلي وش

 هکنح لواطاح ) ندسهدنلوا ماعشنسا یسهار ہلا ےہ و ران

 كثر وک ابهعو سعاح هکنج هساو2 ( كارتا حالصو لصرکا

 هده باس یی دانس یاوا یوک یک درد یمرکد كنالوالا ىدا هرزوا

 مر رک رادرسس هل تصد ییاهدکاق تداهس ی اول اشاب رکب وناو كرت

 یدیشعیاراذک هب هطا یهدنسهرا شالورق هلءا هرتسلس یقرهلوارابکیس تبا

 اش اباعا تی نالو و دنس هه شالهرف 9 تفواوا هت تسلا

 جنا بولوا ادب یشن 1 نایصهر هدا روسو ک فی 3 ر قرلو | هبهیلع

 واتر صف هم الواب هز:هج یجددلوا بوم نن ةا اوو یسودنک

 موج هن رداح كنسو دنک نامه ایقشا هو رک هدبجر لئاواو شالوا
 ندنکیدلب هدنلا ودنک اعاد یب رهرادا ناذع كنس هغاط لوق هدک دنا
 یفد كنارمشح لوا ای هللا یتلردا-هب دار وح نالوا یدا تعم

 نالوایرازآ شب حور زس اق تقو هاوجو لاوس نکیا هد دیگ
 یک یکیدشود هرب هل زا | شن هب ر زوا هز ندرب تاآ ترقن.تارقن

 كنوب زدشعیا ادد ن دا دب شاب هژد ر یک ەد لا توش یشانکیرب

 هل | روبع هنس ها سال هرف ا ENE هد رزوا

 كردباروهظ راط م وتم هله نکنا رلشعیا ما همامعل ییسودرا مرکارادرمس

 هاو وفك طخ هنناشس فرع كرلیصاع هلبا یضم ام یضع لق

 اسک !یعلخ قلاغا هلبا بلج ه هطا انا میلس یسادنک ل وقو شکچ
 نایصع شد | قرهئلوا ارمسا هنسودرا ی < هل ال هل نیم و

 راقم هلءا لعن هر هزل تس یشهد كن اشاب ناولهد یسادرفو شاردصا |

 لد شلدنا ادة دای

 نایمطاو نما هجا كنلود لاجر ی دوجو لازا هلهجوو , كنا ابا
 لبا یدنفا قیفر یطصم یاعردص یادهک هدهسدلوا یداب هنن ولف

 ی راق دسئاوب ندششاجر حلس ناطاس ی دفا بلاق باتککنلا سیر
 هوا ناوحا یراماذعا یتیم هی دم هنلوا تدثما ن رو دنک له
 ې رب ت نما رو ورا تواک ناو تی یقه | لاد



 نفجابروج یاکولب ز رام ىلا هد و یاسر هد رەس زود یکباو

 | رک ولب ز وک ذم هلبتعافش تطاسو كلمو ر ناکر زاب هدد داوا لولح

 || یجرغز و یجوسکسویبانروط هللوب هتفر هتفرو یاب رو بوپ والا
 هدنندف ینااغاو شلوا یساغا یرصکب تاهنو یساد لوو ندعلیشاب

 ۱ عو شاو ترهش هلدا تایل هطد رو ظ.صو نعاعسو تبالص

 تب يودراو هدندورو هبداعسرد كن ساعاود "رماکنا صوصخا

 هک و کیش کیلو هلا هب رکسع فیاوط عاوبا لوبناتسا نورد هدنجورح

 es "سانا نیب هاکه ریس وک لوط دب هدن ها یطب رو طض كت | مش

 ین هی تس تطاس هرزوا یتیداوا ناب هدالاب طعو یدبا شلا ی یااوئعو

 هدنوامش یودرا هدفد:اوالرعقلارارب هلتهج ید داوا بسا نو

 | هلکیدردتنااا هدنغاغا ی ره نود تک | ج ل را ثادحا هتف

 TEN یمرکارادرس لردبا داسا یراب ر < 5 از توب | تعانق

 شا ترازو ابقاعت» نکیشلوا تازاح قسم لکا لمزمن ندنرادص

 دراب "ی خد ھوق 7 قو ۱ تورمرا ىق طع هش ناز وا كنو و

 E هدلا و کو ؟نید لس هفباط لوقو ید.ا شلوا رد,|هلءاعء

 یه هتکدهاک هدیا لاعا هله حو یازمو لافغا یک یکیدتسٍا یرلنا
 تالفاسا هح هلقلا روز هدلوباتساو یدا اورب یو كاب یب ندزوب وا
 | هنغد داوا یساجت ی ك واخ یطصم قہ و هنش دل وب راتعاو دوم

 ۱ قوا ی هما ۶۱ یرھک: و قاا زور وہ3 یحد هدنودا-«۵ ی ودرا قرهقاب

 | هلی-ادوس قاتروق ندددهناراکن و راوطا ك: تودنک هسااتلوا چو

 | هکولاح یدرویوشود ج کج هل لوا ږلناشېااج هفمرامیچ لالتخا
 لدا .دنوډامه ی ودراو ن وا! م۵ شولح مدت ادهتسرد هلعا اب ر وز

 | بورا هدا زكي لفاسا هلبایروهظو رو نوثلابب ر یکث رادص
 | كننس هغ ریسو تاک هکاف یر روز یرهل» ؛ وندنراف دل وب زود هدامااقوف

 ۱ شبا ندنراغ لوا زة ها لات هکعد كي وک هنن رلطداض ودنک هگلب و

 | ةا ىا رمکوالخ كن اشاب ناواهب یدبا شگیج یخد ندسلاكن |
 ندنوو اودنکه ډل ویالوآ لفغ £ زەر وک یتفیدلوا لب بورد هوای

 ۱ زوج هکعروشوا هنشاب كن  هلبا كب رح ییافاسا یرصکب و هکمزوشود
 ۱ هلا !ڻادحا هعفورب یحددنم ہے راب رک وو هدکها مادقاو یچس



 یرلرببس تورسو زیپ ر وهط هدلکسشرپ او دلتا ری ا ۰

 یار وفوش نادع+گندترا صقانو دیازت هرز و دن : زادت كت لرو 1

Gm} ۱ 

 هدتفجحا یرادم كرلن وب و نه هلن ر ,دنسکو اد رد اروهط هدتفو نالفزدلنب
 یسنعم دناز و یسک ناک« .مطو رایضءد بوث او فالتخا |

 ید نر ا. ی رعب هدهسداراشاوا بهاذ هت راک لیا مەر

 رو زوک ر ی ر دسشایا جارنهساو ف شک ینغب دلوا صقان مطق
 ینیبدشوا شک اد زدلیم یلقرب وڌ زواه* بن هل رس هطساو ن ںیہ رود

 طةف رد هدەلوا ادن . راز دلیب لقرب وڌ هب یک کی ندیکب هن-س رهب والا |

 جارنههاو اشک یر ود تدم تک :هباد ترد هر رکاب لدو ید

 دام هئاوا

 ےس ن اانا هجرکا بويا راتعا هموجم ماکحا ته لها نب رخ اتمو

 هګاز. هدهسیدل و ع وش هبا هدب دج تایه ید هداویناتسا هدنرود

 ندشیدلو جاور هدا زاهد هکلب نویهود ندراتعا در هحرباژو

 هزدلب یلقر ود ندا زوهط هر و ثاود ضرب نایکاق- x1 هبوجتج

 یوم هشل دنا ےل لوبناتنسا تو و دتا بو *ےکراف ماکحا هجا ۱

 1 نف: لب ب زید ه و یدنفا مہ هاع | یدرشزوشود ۱

eاو اینم ما یه یدلوا اد وه 2 رد لا ها ناب  

 یوارا يلع ۱

 هداوس ات شا هر زا ۳۹  دئلوا جاتسا ندنامدعم نالوا دو ریسه هدالاب ۱

 هدا زكپ هتسلا لفاسا تواوا هدیدتفا هلن ءاطع مالالا جش زوس |

 ینبدم هلا وق هنیاوپ هلرق الز ونه هب دلی هطبا ندنفبداوا ش٥ هزوب |
۱ ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 لا لا به قدرا هدانا یکرداک هروهط را هدا ون و هلله

 ۰ دیا هد ةر GK ثنهیلعتاود قز بل هنوک ن دلوک یجد

 لصال شاپ ناولهت یسافا ئ زد هلهحو و یتالیصت | .

 نکا ندنسالاها هب رقرب عبا هتساضق هر عقاو «دنفاهس دارغاب

 ههاشادا ود تاکواب یی 2 ىلا بواک هتداع-رد هلا اد تاده" یرهر

 ی هلج هسااکر زاب قاجوا ءرکصذدک دستیا قالا هنهورک یر
 ا ال ا م س راما م صم ےس بت تم س

  aد =
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 ادب رد اوا قم 7 تت دد مس رد تکاب |

 و :ha هدروص ر د دوخاو یاس راد هلند هل ود اس

 یکبلاولتاوذو انا تاوذهروک ەن و بودیا عولط |

 رانوب ردهبف فاتح اما نیب یراق دلوا هن ,دتفیفح اروناوا هیجسنرپرپیسا |
 بو دیا تکرحو رب بس ه دجرب ,یکیا نوا یک هراس موج هدندنع رایضمب |
 راض هلو رردنا عطقاسوکع» نمي لاوتلا قالخ ع ور تاحرد |

 | ند هفربح تارا یک بهش یدل ندنلبقوطا تاساک پویاو | موخ هدندنع ۱
 ۱ وغ رووا مسا مولا یتاودو رون رو ۲ هد هةلتروص قدهلوا ۱

 ۱ یکم رنو رونآواریتعت با هش هسرولوا طم هلدع سو فیطا یبهداح ۱

 || هسارواوا ین اط: هرکصندم زارو لئام هنفاثک ی سهدام بودا روهط |

 || سلب یلا* كاملا كبلع تةاط ناو لح ر( تد )ر دش در عاش ک هتنرولنب رن |
 | هدف لاکشاورولاق قاب روھهشو ماا قوجرب هج رک او ( كزانااهیفد,: ۱

 | لها ثیاوقلا الک ىلعو رونق هی رسا یک بانذالا تاوذ هی وو روک ۱
 علاطو هنعاضواو لاکشا هلرلنوپبواوادودعم نديك مالع هدندنع موج 1

 1 كلف ماکحا قاطو راد هنهس | ثداوج هر وک ه>ورب ی رلفدلوا

 ندنتابوسملج هو نایم هدر لج یربندزاناالث ءراردب اجار

 یک نیطسم دو نع و جم رفا دالب و ناجا رذآو سراوو قا رع نالوا

 ] والثم كولمو اسور كالهو زارشا ءالعت_هناو بو رحو نتف ه دكاام

 | "من یزرا ةتسرواوا ناباع هدسنفرط قرشو ردنا روهظ هبئوک ثداوح

 | ید یراسع را درولوا جال جیک یرارثا هسرولوا ناب هدنفرط برغو
 قئکعو لکونم ندهیسءابع یافاخ راتعالع والثءوب هدشاوا سایفاک وب
 هدننط)مدهع رخاوا كناخ دب زباب مردلب یک یکیدشا روهظ هدنرارضع

 1 یدیشا روهط سد |

 ۱ هدنفارطا كسم» ید باددالا تافذ تی ا كته لهان رخأتم ۱

 | ىلع قکرح كنب رایضهباما بواوا سوک« یک رح تك, کاو ردبا رود
 ۱ جارو او هدانز هل, ,كداوء نالوا هاشم هسس یراهب>و ردیلاوتلا

 كتبا لصح ها یصقات عددنا لتتفاثک كسس یرلقرب وڏو نوکن “هلا

 4 رک $
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 ۳۳ هو ر رد داو یک FER قرص رایت كن ابسا

 هد هسا لک زاها هنایص تاک رح ص دنا هر رکن

 هح ودك تولا هلا هلرماع ی هب رک ثا قدهلوا قفوم هثعقرو 3 ٠

 ج8 تاعوقو هک و لاح رد ش۵ا اق كسلب ءارب هعشب ندا نعهلوک

 یرلتوقو تروس یکاوا لر هل بکو د بولب رەق لیخ ندیلیخ زلم هوك
 نیهاش یسار كنهيغاا قارما نالوا یر هقرف هجواش ابر و یدیشمالاو

 لرد هلاحا 6 یتامارملا كدالب : ص ءاو هءاوا هد رم هلا تاج یکب 1

 ما مس ا و وسا ک هدنس هظفاح ما كنند رس یتا

 ند هب ردت Sul ر ریاکنا هرکو ا بواوا ندهيفاا یارما قیحیدلوا زدنا

 كن رل-تادقرا ید كب نیما روهسشم نالوا شعااتفتخا هدکدنک |

 ° بوم دوا هرکص هامدنخ لرهروآ ی , راو: لوا مادنهسا هله وو

 نهردنتودنک و ردٌشهریک هدایقنا * راد نوا روک هلی ودنک و تواک ۱

 سصع هداتناود هس هده ك مهاربای وا نانو هدلونتتسا هل روص

 دوا ند-:هاداوا شارذوک سم قر ەل روس هیح و ییلرادزتفد

 منا یاعصتسا سة تکو نیرومآ» هناح هدااوش لالخو دورو هرصم |

 لپدعدج وک ندنوک و شبا ترشایه هنوطن كئ رزفد یطارا جارخ
 ردشهالشا هفلود تحار ت کمر و تر ود 8 0 اشاب

 یلعد2 ند هیداوا هلم ھر هو لزا كە هداءالود يدا ؟ كود حج

 هاسود- 4 راد اک وب توتلقرومأم دا اد ندلا ناو یدانا كني رخاشاب ۱

 هللاسرا یاب یوسف اصوصخم هداتناوب هد ندک دلردنوک ر ارعا ار کل ۱

 توشازب هدرنصع زوده اشاب لعدج هددتساا شثلوا دیک ی اونم

 شلا هلا ین هیهلا یایعا الان هحورپ و هنفادلوا لوفشت هانا روما حظ

 یی هتک ودا لکم تس درد زوده هلا تس داومهلا زا رک د هدد دا

 شاو) هلته یکج هی هلا قوس دف اک وقرب هب رعلا 2 11 رج قلاراوش

 اقتا نەقزال تاک رادتو اشنا رلیکه دش وسر £ ادعا زالوا هلا لیت

 ییدلءود م دا ی (,د که رزوارایاو هدو هدلءدنا ۱

 زد شاو «مدیازق تقو بور دنال اوا ن زم ةه روق

 بوغواطز داب لقرب وقرب دات" لاف" برف یس ھی کیا یرکیكبچر |

 اس رواج هنفزج لامس بطف ید هجو هفرط قر یورو 3 ۱
 اس



 ۱ ندا یه هسیهادر تلود لبا مانا ی راک هداروا ن رسک مک قوح

 | كلر وس هجرخررب ررب رانلوا ببس هر هیلالتخا عیاقو والشوا رد شارو ۱
 | هغمارا بیس هشه دابو هلغاوا ندنس هداتعع لوصا كاسا لاعو |

 E نلروک تجاح |

{mi} 
 ۱ رد شا لک مت متخوید هد( ربخ نا انعف و و لالا نم نیصعا ملا |

 ۱ اتام ناثلوا بصا ینادیک نوبابهباکر هحدها هدانناوب هنن

 | لو یزاغوم نکد فآ هلبا لز ندقلا هک یدنفادشر نط صم یلج نمد |
 1 یسادنهک تاکریدنفا زظ فه یلبکو لوا * رک د نوش E O ها

 ۱ ردشلروب نییهتو بص یلیک و لوا " ۰ رک دن یدنفا ره ظء طصم لق وازود و

 ردشاوا لکو راشد یدنفا قاطصم اح ليکا هدهرمصول

 یهرا بونلوا بص یییما هنانهذمک هرس هنر قایشاب یجو ف قلارارپ

 هک یتش مدافو ¥

 i RFA مره مد. تر ر ریلکنا هرز وا ید اوا ناي دالاب ۱

 ۱ یس هلا ن ۰ و هسدااشاب ىلع ر بواوا روم دفع ایڈ هب هب ردنکسا |

 | هدهرخ الا یداج ل ئاوا كلردبا لیمک نس همزال تاک رادتو لیدعتو فیفح

 هدک دتا قیبصن 1 A رنک تا بوراو 4. اتکر = ندربصعم ساب ۱

 هی كنو ردتنکسا نامه ب وی هل وا اتو وه آ بات را ریلکتا ۱

 امدءفو ید رد کسا, دحر طساواو راش یا را دا هد هلاکم ییلسلو ۱

 ید قطصم ىح ارق دوھم ندرلنل وا داف ل رع ه دیس هعقو یعظابق ۱

۱ 
 قیشنفرف هسیلهتلود ههطو چ وا یرلف داوا شا ص هدرادورو

0t 

 زدرل نیک توت 7۳۲ هل ا ماست

 هفت هض هل نه رصم راطقا اشا , ىلع دې هزکو هتسشدا ۱

 طب ر هبهرهاع دناسرت یراکر a> رەد لحاوس ا ار ز یدروکب ۱

 | تویاوا هدنفرمصت و ۹ ترا یتامشمو هب ردنکتسا ندنک ودا شئلوا ۱

 ۱ یرا رکنا اب رخ هرک اما یدرولاواهراداندلویناتسا هب یرغوطندب رگوط ۱

 ۱ بھ راهلکسا ز 5د رکو هب ر دنکس ۱ ۵ رک ضا دک بسا درط ندنلاوج لوا

 ۱ | کات هدیا تعوکح هرژوا لالفتسا هدریضم نا ولا ,ذنفرم دقت كنا ۱

 ٭ كنابسا



 اییعخو ابقر عفد ندننیدلوا صخثرب نیهمو دونعو نيب دوخ تیاغ
 كردبا لول س هئأ ود نایح یارحاو تہ نارفک هل س ههورکم يعاد

 نا-طلسو شکلوا یو لزرع ندنشدلوا باس هود كنسهعقو هبردا

 نیەت هنس هظفام یز اف و نکدذا هرکص ندنیس ولج كن اهطصء |

 | یدابا تازاسح راد مرط هلفا تافو هدنرو ره یآ یاوب ی دیا شاف

 لعم ندس ودهع هرو د: وا هیح و 4 تابا یعلیلاو دا دغر الا هج ورب

 | هلترازو یاها هباشاپ ىح هرازولا عود رم قلارار قابا مو ص را نالوا
 | هانا نا مع ندنریشاب یو3 یلاع ءاکرد یسادنهک اثاپایض قلارار و |
 یس هظداح یزاغو ز کد قا هدنافو لناشاب لپ هاتفا و هل ازوشتراد د

 یعاباروم هیجوت هرازو یاها هی اپ فضویءداز ی دعاقتمندنر او ۱
 یاها ید هاش فب سس هرازو ا| عوق رخ نالوا یسلاوردلچاهناس هدانا ۱

 هلا نه ضو هش نا ناتج (ندنک رح قان :م هیرازو ناش دعب ام ویر ارو

 ید ما هاد : رزوا ینافو كياشاب , داره نکشفاوا هبجوآ یت جانا ص راق |

 ۱ قیما ندعم جد لابا گی راد لی وصلا هنتلابا هدر !.3 اتم هاب راد

 هک اشاب ىح ارخومو شارو هبجوت هلنا ترازو ةبتر هاش ی دبع
 شاوایسنلاو بلخ هد توب و نامرف اشان !تیضو ی لک یزاغو ۱

 | لوح هتتلاا ساویص دمورن طرا ی وال كناشان نامع رک ذلا فلاسو |

 لکل رکات رس شاب ارا اھا اک ۴7 ریس ەرا ن SE لوا

 رد شارو هی> ول  یلابا :مورضرا

 هحاوخ هد هلع تاه جوت نانلوا ارجا هلیخ ران یدردنوا كنابعش
 رد شار_ و یس هبا لوطانا ترادص هی یدشنفا بیمیمالسالا مس
 هدا صد یاشا بود ؟ دنسهدهن یدندا الم نایلس ندنرا واه

 ۱ ا . هد یاب وب اب کید روبفلوا نان 4 هلی تاتنک و هبه اب ره ( 1

 قا هحاوح هدک دنا راسهتسا ودد € یدلوا سسم یوا دقت ۱

 هر هیاهلود تویلنا فلات مالال اجرب هد هعفد ون ( والوډ هفطا جد ۱

 یشدلوا شرب و باوعت ود ) میدی راکدا هب «نیئاعع كلام هاب و

 ا ) هرکص ندک دتبا هیاکح هدسقب رو حس اهم یدسقا ما ۱

 ۱ یداوا ناباغ یت هدناع نام هنلودو ل ېد یاعد هللأب ذايملا كراك داب نالوا ۱

0 O 



 10 دهه ارعا ك احا 1 #8 ندفرطر لاعبا لاخر

 | یی راقچ ها هن یقرهلو فساو ردک راحود یشان ندنرلنک رحنمساود كيب رقم

 هکیدیاوب ید یسالبر هج والشاب كن هیلهلود تفولواو یدیا راشهرشاش
 هنس هقساود كلود یمن هسدارا ثا بولوا هدب دن : راولرانف ى“ .> راخ اص

 تربح یلود ناک زاو زرد قب وشنو قوس هفرطاوا قتل ود ردسلا لايم
 ۱ یدنارارروش ود هددرو

 )1 ما یب دآ وا رلت لوم قوج ك هددنفا رطا ناورمش

 ۱ یغا-طو ید و ی f هاا یسل اها بولوا هدنلخاد یرلتلانا ر 5۲ ؛ ران 3

 ۱ ید دا وا لب ات لبا ران دعم ود هلغل وا یعانو یک اع ی ٣ و

 دارم نالوا قرصتم شوم هلهحو قلفاح واو قلت رود o ارم رمو

 | یکج هل هریدنلشبا یند اعم هللا بید ات ین اوط کهدیلاوح لوا كت اشاپ
 ۱ ااا رکب راد هل بس 4 5 یکلیکب رلکد ینا مور هنس هدهو نيغ وا قی

 | هداننا وپ هلیسلوا شار دان هنفرط هدعم قب روم ظ تروص هیج وتاب

 | یشیا ندعم وبشا هلکعا تافو نکیا هرزوا كعا ثبت هت روم ام یاا
 ح یدااق هژروا لاح جد
 لیععا ظا یقسا ردص یرکسع سس یز اغوب رک دقاو یسلاو نامرف

 نوک یش! نوا كسظعم نابعش هام ید یربخ یت افو كل اسشاب
 یدلوا لصاو هت دامس رد

 ند نو او ید "سل اها لواتسا رهش هيلا راشم ی اف وتم

 هدنس هنس رب شک زود كس ن ۳ كناذ مان یکص اخ ین اش رز

 یعدق مالک هلبا ماود هتکم هدقداوا هدرسسر هری نس ردشعا دل وا

 هللا قا اا هنس هرمز هصاخ ناسیکصاخ هرکص ندکح دتا ظف>
 یساغا ی رک و یسکصاخ لو هليا تګ یروا بورک هنوبامه یاربس

 ناطاس هرکصندفدوا اا یکصاخو یسیکصاخ لب دتلو یغالوق هرق

 ید :قرهلوا یابی باسو یا ندعلوا ره ظع ھنن رد نسح ليلس

 هلترازو هسر « دعا و مرسم هلت . روم ام وب هلنا لابقا ا زدق ةنسس

 مهارا تقواوا یدیسلوا م ظعا ردص هدنرو ره هامدنحو اب رد نادوف

 دن را هلازاو عفد كتنطلسس ناکباتا نالوا یهاش د اب روظن. یک ارهک
 هسدا هجر بحاص بویلزوب هدعاسم ندهناهاش قرط هدک دا ثبشت

 يک تیاخ #۶



  RE Eای "طب -|

 هک 0۷۱ $ ۱
 س

 هل ارم هرلهنیا حراج لكاس هدیطو لاک ولع یاسر نواه ناود ۱

 رداسص هنس ۵ نوعا يا دعا دعا وا اهلا هر ر یھ اشد اب « م کود ا

 هن کو دا شمار هلا قوج كب هدقنابس زود هدأ وعلع بواوا

 تاکر بم هل ویو هد هب او ناشف نالواتعدردو |

 هلب راقیازایت یوفع هدکلر .كيادك هلبا یدنفا ت تااح یسیئر نوب ۵
 د تر رفت اص وص ههاھاش باکز ندنقر اط ايشا ماقاق راد اک وب

 هاکع ا رودص هبعطد دارا را رم نو جد نکیشلوا

 یدادآمادعا هرز :هاک سلب : نوبامه باب دوا یو ۲ یجزوهط نوا چ

 نوا جاعزا یی هسیلءنلود ییایتسابس یسعلیانسنارف هدا اوب وا |

۱ | 
1 

۱ 
 یدیا را شا مالا فا را دفرط هیسور ب۵ یر اسهدهسبا شتا لیا
 یدرتسا كا :E ےہ هعتل وب ھسدارف وه ته یرلنوب هسٍا یاب های ۱

Ê 

 ۳ صا اب هله حو یچح ها وا ناي هدر زو ندن داوا هدعمارا هلیسو |

 یتکو دبا هدش هیاج نسنارف تاکب وعلع ند: ةد دنلوب هدنهیلع كن دنفا

 ملدصاو قریضل هداز ك یی لاعبا ہلا کشا ندیدنفا تااحو اعدا

 قد هلوا یکنز ك هدئس هیاس نادعد و قالفا وا رانو هکن وچ ردنا

 نکیا هدیفلوا الو مارکا رهظم هداسعلا قود جد هدرا بل الک و

 هم ید السا قبرا ارو ارح وهو یس هل ادم هم Sle كوا هيسور

 لبرل لوا هه اض» راح ود قر هلوا طعم یراو رو اک منم ید كلرلذا

 هنف ط وا هد ارف یر طب یک یر ایاماف یاعل اقو وچ وص ندنراګا

 دشا ینا روک هلو نال وط ندتم ادعا كن اجر ناود هيلع هاش ۱

 یرا رو شاد :]وب یزادقرط هس ور هرزوا ید دل وا ناچ هدالا هاست ول ۱

 ادعا تک رح اوا یس هس را یر 6ı ؛ زوب کا یرد کک نیطتط-و ٍ

 ودنک نو هکلد تّ ن دعا ض عا یاس س اک وب هدو وا

 ھا یاح ید ET EY ہل و تم رهطع ع وار مکس هەتا وب

 اا یس هنص. اع لا اجر ناوید یدنفا تلاع هک ر دیس اروش

 تنا , یدر وا dt یس ال: ا اا ك 2 ایسا .میس الو نب نل ا



 و
 ۳3 بان تم REEF یتیگباوب اسب کیا تیک
 | یس هلسخ ادم دن اتس اس هسخ وب ار < دن اوم اب هلو

 ۱ تال ین ا کز اا )رد را و رو یه هت: زژوا
 | هنغورالوا عاب هک یددع كراتم لوک یکهد دادغت هد هناا ن 4 یسک

 | هلة لالوف نوجا ىرط اخ كرلنا یخد یلاه او هب رک فل اوط رکیدو
 | هد ادهب هلاک شات ایض ار ظا هسا راکج دعا لوم س هکل نا ابصع

 ا لرمطح یب کیا RR هلا هنفرصت ةضو قلابا ید س ساوا شەراو

 ۱ ندنفرط شا ناولس یرل-یص«» ندنرا دانغب هدند ورو هبداعع رد

 ۱ نور او یرلق دلوا شهری و رل اد كب اا شد هرزوا قا وا
 | یورص یرلس دلوا راد ه.صح ندا اتم یب كنب راهم نورب و

 | نهدسالیب یدلرب و هبءهو یسول اکو یدلدبا سقت لصف قنا بولوا
 | یرروط ربعا هیسورو هسدارف هدناوا لوا هلهجو یعج هثوا نایب هدر زو

 ۱ شر و رارق هببس هعماقم كد هعط ینا مود هدنراش و ۳

 ۱ ك-اتاود یس هلسخ ادم هن را لا یلبا مور كل شنایتسایس نداق داوا

 | لخادم هبصن یسلاو دادی اما نوساوا ندتاضتقا ىم دمة تا وب

 یرغ وطو,یخد هنسم رد لوک رب رعت هب یلاع بان نوجا كلوب هلبا

 نه رپ وانعم
 | یسهماقلاکلخا روا هیسورهدنمابا رخ اوا كن راترمض> ناخ ماس ناطاس
 قوج كب بواوا م درهنم ه دلا انف كلب هد همدا راسشعا موج" هد زروا

 مورمطراو ۳9 قرش هدءب یدیا راشعا تدوع كرهر و لب

 هس هس رزوا هتبیسور هل.س ودرااشاب فسو اب ایص قساردص نائل و یسالا

 قوس ورطا هلاهقرفرب د اشا د یسااو صراو بودا ن ۳

 ا[تهد هذا یسودرا هیسور ناناوت هد فرط لک هزوش تقولوا یدیشها

 ردشابا ناتشپ رب بوصاب قس هقرفاشاب دڅو بولک هتف قرهنارواط لوا

 یکجهدنا تک ر ح4 ورابا هد ولا ربخ تک ر ح كرول هیسور اشاب اض هکنوچ
 یفج هه قحا وا هراو یرلا تشهد رخ ییاخ كل ناسطاس تقو

 هد هشفراقو هددسوا شع هن-ا قلا ورفک یرکسع هل رقنر بورشاش

 راسا یزول جاق و دسیهش یژوب جاقرب قرلوا مزرهنم هیم السا رک سع
 مادسعا هلا ماهقا وند یداوا بس اشاب دنه هتم نه و هاشبا رد-ثلوا
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 ا و
 ارنعک رل-شعا تافو هرئبص هر ندفد اشا ردو تعاسرب شاپ و د

 هدئعزرت E كن اشاب ىلع بوراو قوا 1 ۱ نده هڪ ۳7 اب نا ياس

 نال مز ال ینصوصخ فدو نیفکن هدک دیتا حور ملساو شعب

 یو اشاب : لەو ردشابا تعراسم هتموکح لاھ طض یس ودنک 4. ۱ هلاحا

 ردشل دنا نقد هد هس ر دم نالوا یس هدر tH اودنکی شا ۱

 كثب ناولس هلی لوا ۳ جر هکلیلاو قل ادنشآ هددادفپ تقولوا |
 كاش : یع اما فیصنهد هسلا یع-ط را یداعفاو ناخ | وأم ۳9

 وب ٥ دو هل هیاشاب نایلس قر هلوا ی انج ابو یش ادلو وق ۱

 e و هرلتف وک نالا یر ادد رطو | رظن

 قدما هوس ی ها رمس ملی ندنفانوق با تا ور

 هلل وا دونشسح نادر ا٣ 9 رو راو طا كناشاب نایلس ار هاا یاها |

 الع هلج قر هلوا ناب اتش هیارس ی کنم ادا را راد ريخ ند هعقو

 شلیا دامقا هندنسم قلم اق او ینا هج وا هلا دایقنا اکا هدلب نایعاو
 مولعم ت اب. هک هدقدلوا لصاو ةا . زاوج یارس ا فصا ندنراف دا وا ۱

 هد هسا شلنارارف هفرطرب دوا قرهلواناشی رپ تیعج ی دشا قحا و
 ارجا یرا ارج بولت وط یرا راد افق رك دو یطصم هزاباوكب ددم

 نوردنا نکرولب روتک هیارس بوک هلا دانا فیصا یک ینب دنناوا
 ناعلس كد . الو دادغب هلا عاعجارلناک مز الو راش هران لر هشت یراغا

 4: یلأاع با هلا مظنن سو هعطقرب هدنود یهیج وت هنس هد اشاب

 راشلیا م دقت
 لر یلدا رابعا هرم لوا هدن داعسرد حورشم هحورپ هننرژوا كنو

 كا انس اس هد هدا شازوب هیج وت ه اغاب اض یکلیلاو دادغب

 هد دنصآ تصم وال وب نوتنلواهدام قسیفح هن رزوا یس هلسخ ادم

 هلبساص دنسا یهیجوت هیاش اپ ناهس كنکلیلاو دادغب هم هدانا ی دلغاو
 هرمهدو داد قردلا ورک هیحوت کلوا ندنکیدلکاهد سه هعطقر

 ست ادغب و شل روج هیج وآ هنسدهع اغا نايلس یرلث اا روز رهشو

 زدشلعار نک تس د لرل هلوک

 روا وزرآ كل ود وربند هت وا یصیلح ندد رل.م م هل و ڪڪ لد ادب

 4 وز
- 



 < مو
 سس سس ۰ هسسسسسسسم سس

 یجداشاب ۷ ( ردقو هراچ هقشپ ندکْیا اد ین ا لر هد ۱

 بدا ق ی>و ییاداوا ش ابا بصل اد یک ف هجر ب =اص ن ل اه

 اطاّمحا هدک دریک هنروط> كناشاب زرو لوک یی یادم" هجرت

۱ 

 عهاولایو ردوو: هند ھە یودا شءد ) رواک هکشاب م بانت 4 ۱

 نوا زویکیا هرزوا یلدا وا ناب هدالاب ت وک ش سود یامز ینادشک | ۱

 هددسلا شاوا ید لاو ه رب هدک دشا تاو و اشاب ر ناچ هدئس هس ید |

 هرکص لدتا انف یا وب نس  ) هنسودنک اشابو ییبدئاوب هابط هدناب

 ۱ یوا همت شب قرا شا یک یکیدید لند دفا تباهن

 زد س ییکندتا دیادنهک دجا ها

 هد هنسودتا روهط راجا نحو رس است و یرلادتا هک هل بوش
 ها۵ رمصا ةد یک یک رک ی دادنب تالاا لر دیا هاڪ ےس هلج

 هب ودنک هدنس هنس زوفط نوا كب نايا یس هداز هریو شال

 هیرزوا یماسعااو ض رد هدا هام ىکا یی رکبو ادنهک

 كن دنک کو لاح یدل وا او رها کک لس هبنر قانا ربع ریم
 |دنهک ودنک دن امزاشاپ ناو مود رح یرلب دفا بوا وآ ی انجاب
 رایج ویڈ ورین دف واوا ایا فرصا ناسااو یسا ده رایج وي3 نکا

 هددسیا شوب هدکخا اضا نت روم ام *هفیظو هلبا رارقتسا دفا نه
 تك ودنک هدب واوا ادنهآ ك نایلم ی هداز هر یه 4 ھالا هج ور

 هلکغیک هنج وک یس ا ۵ نیە اکا ی ارم ره و یک هنفرط تسوا

 هدنامزرب دع اسم هب ودع هدکشا ین ین ی: القناو لوح لرضاح لاح
 دون ڈا 5 لاس تفرکسو هدکعزوک تصرف د هرزوا قمعیچ هادم

 مدیبیميوا ندنو ن lase gS ی «رمکكيا عیطااب یجد رلتمهلو ك نالو

 هنس هرباد اشاب لع كرهلک هد ادب هدب واوا ندنن کد از لیصا موطاب

 مارح كغ مات كب د د٥ ن ال وا تاتس> ی مر اک رھ ظ٥ هللا باستا

 9 گب دو یطصم هزاا هرز وا كل :ا مادعا یب اشا يلع

 ا ی لاص یجندرد نوا کن هرخ الا ید اج کو دما قاغا ھال هلوک ۱
 كب ددم ادتا نکیارلیق یني زا حابص هلا تعاچ داتعهرب اشا یلع ۱

 نورفا انا سابع راد ره» هلا ه2 اط ئ رکیدو ییاشاب را ره ۱

 | انا سابع اک ا اا فیصن رکذلا فلاس یمادطک ناوک |
emn are mga a mn aan anan nk,ی  nی  a ee nےس ی  



۱ 
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۱ 

۱ 
۱ 

۱ | 
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 ما یاد یار هک كتا تا هان :RE ۳ راز
 یسجکیا تن تاذ نانو ادنکک هد دادب هوا رلتفولوا ىا

 و هل فرا ور آ یع هواد اكو یدا هبا كرا شیاره تولوا

 اشاب تواا نا هواد یاد کک در رک تگ لولب و جا )ا ىلع

 هنشاب نابد ر بور کخ هنفوناوف یس ا دک رایجویقو رروتک هنسویق
 قار >خا ؟یود اینک رروتوک هام ناب ا تولا راد هن نخ ندارواو

 تب اوت ۳ هر دص نددک دنا ن انتی ا یر لی بنا یخ 4 هاب نوک واو ناس

 ۹ بجز اض و۱ نشاارپ هد هراو 7 هراد هرژوا خورحشف بالر ةن

 رايج و ةر 9۳ ض ند ۹# حک =a دادفو و سش ءار د| هر ۵ ا هطساو اب

 ودا ید ك هج وراد هد رخ بوت وا راشعاو دع ینادض

 9 د ر س ید نالوا و دهاء قم هصاخ گو كناشاب 3 ةد نأ

 + روتاو ی نیس f اوو لر اد هنب رخ به رم هلو گر دق

 ولو ےس أ ارضك جتا بوس ینتهوکح | ۱در رلیم هلوک ربا تف ور و

 رف لوك ندد: داوا شک ةف وم ئاد ا ینیددلوا هناعو رفو

 عنام ةر ا تنا و هش ر رح ر نکیا را نم هکدخ انا یا

 SE ک یر و هللا ن 5 را ما i ۳۳4 Rt یالوظ نهنسلوا

 نوک رادشک لجأ دا یه ا نو | زویکیا ك دلاس یتیداوا

 یعاشا نادنآب در" 5 ؟ ردا تدوع مس هراد و دنک تور نددناب كناشاب

 هلا 5 یتاداوا ش ھ ۸ اقا دلتا یک روک هچسر "ناص a4 کشا

 كنار دچحا توروشوا ج 5 ىد رلت هلو رگیدو ت.روا نادشس هۆز ۱

 ناتغلراذ هات رخ EE هجر , تحاص هد رزوا كن وب را تشک | ما یی راک

 اف دتسا ندنداهنردءشلوا -افاد هیاشاب ناولس یسیدنفآ افاعتسو !دنهک
 رکا یدی شارون هیح وب ید قفس هر ناتار بمرم هدا هك هع هلا

 یتیداوا هلءرخا كنا شاب ناولس یا مادخا هلسهجواوا نب رک
 | یتدوظ ی هد رغ لوا شاپ ناجل ن < ردجزدنم هدنلید افاخ نشاک
 یسادخک 95 نابرع ځا شم ندوبف ترا وشک ھت زاد موج زی

 وار ودعس ) هداز ی هاش کتنا ةرواشم هلن با یی هداز یواشنالوا

iiرواگ هروظ هلن رع لود / مت وا مایف دوران 1۳ هلو کا  

 چ م ا ق یشیا وب رع رولوا یرثات زد و
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 یس ا او 4 نا $ دنسومف ز 83 هدا حس قطصء

 حح
 لاو موج را هاب ا 0 ترور اپ 0 و و4

 PE ط.ص لزز دا 1 0 aê هج مخ و

 8 دن ۹ ِک e DERG نو#ا و دطواع كم ۰و۶ س ۳ اس آ

 ۱ اب كنا وما هل وع۰ وب هر لوا نابه بو اق ید ی .۵ طرصد ی رز 7

 ۱ .:یهناخراک ینوک CE ینادرف هلکعیا رادصا یلاع 39 هع طور نوجا ۱

 قر هداش یی رو هدلفو قر کی را ا یر هدرک رسو راّن>ا قاحواو |

 یر هشال بوغوب یرافاع رفن چوا يمرکب یراق داوو د2ا لوداتسا
 رانا کد ۱

 و ؟ كن شا ىلع نالوا یسلاو یرلت ا روز ره اس و هرس و دا دعد ۱

 ۱ نابوب یاد ندیرا هلو ۲ هنب 7 هل رم یل دنلوا م ارعا TEN و طظ

 ۱ ناثلوا عدهنو میطتت ندنلحو اد هتساع دما یییعلو بصا كناشاب ن £ يا ۱

 یدلوا لصاو هنداعسرد ینوک یجندب نوا ل ر ټکو ص 2

 مراه هک وډ رد هر وا یصالنعسا ندند ری: هلوک لداد فد ۳۹ واح

 ناو بوت وا دا ھم ام ؟۵4ل مس و / ۳ 9 هعب دا وا نت

 یسل و مورمضرا تابا داد غب لام قر هوا رظن فرص ندابیخاب ۱

 اسو مدل الت ۱ لاح لدا دف ین !هتسامس یسک لا زا د ایفاعتم نکا |

۱ | 

۱ 

 ی: ی دادو هس مدهع هل نو هد اوا هدلاک ي» :کمو تو ا قا |

 يتجاو هاکم ردنوک رب رع رفت هعطر هر ر یلاع باب هدنفای سس هل راطخا هباتسود |

 ۱ ناب هدرزو زاط كب راتقو هد نسل | لکد و امن عطف نم 9 لاو هل زوس ۱

 یوم ارا هنا ھد 4 هر عطف رازمبلارق هدا و هررا يج هاو ۱

 ۱ "هی زال ید یس ۱ و> يک لادن بس ام ندنوب دا وا راک رد یرافدل وا

 ۱ یدارب و رارف هه اسرارو ام هدادعب نوا هدام قرهع هلی وب نادلاج

 نااس یاس اش اب ىلع یفوتم یسیلاو دادغب هک هنلیصفت كد ادغب ملاق

 هرکصندک دتنا راد هنر خ یا اشاپ نایلس هليل وا تاذرب ررفووروس> و |



 قدص یسطاف رمزا اق اےس ینوک یج درد یم کد ك هرخ الا یداچ ۱

4 0 X% 
Cena 

 یدلوا یسضاق نولامش یودرا یدنفا د, شر دج | هداز

 | تاکر یک وا دیےشر نط صم ىلج یو یعنوا 1 بجر

 یدلوا يما هناسر یدئفا KT ۱ فول هم ر كناو یس ای د نواه

 ني تن رش نیم رح ہرسص ه دولا هه روصضح دات تھر ینوک ی با نواو

 حك یسلاو ماش ئالا یناغوم شاب هدرح ها اوب هس و یدارا هیج

 دچا گلم یسالاو یاانا سدح اهاحا كلذ قانا هدرو ه اشا , فسوپ

 د و دے سم یرالود زا ن J<۰ یدلروس ۵ جو اشا ناذع دار اشاب

 2 ا یدیا د وذم يادن ا هجو كنذلغ ویشاب هد رو

 ملت یدنا كج هلیرب و

 قر هعج هزوب هداز كيوربن دنویابد* س ولج یراق یزاغوب نکد هر
 هلآ هجا هر حلقو راذک و تشک |یسم ۾ د)وب اتساو هدنحا زاغوب

 هرلن داق ضرع لغا بویتبا تعاطف هب راك دتا روعفو قسف نالعا

 هرعد هد رانادیمو هدرلفافز بولوا شوخرس كرد,ا ترشع انلعو قاثاط

 ند هن اهاش قرطو راپدلوا ردیا راستجا هناک رح هنابدا ین یک قمروا

 یهاشدا " هرس قح را درا هداز اهد هک درو ۲ هت طا * هلعاع»

 هدشنارسلحاس ناغارح نالیا د دانآ نشلک هدم اوه لیدبت ناطاس امسا

 هہنشراه > ی ج “وا نوا كحر ید هن اهاش تاد هل ےس هسا الم نکو

 كنس اط اود شاطکشیو یدشمروب فی رشت ییاروا الیدیت یو

 یدما اتسدو لاحر هاچ د ح یاب م یادشفا یے هژدسح قلوا یوک

 كيارس ه دلاح یراقدلوا شوخرس رفن دا ندراقاع نوک لوا هنتشدا

 نوراقح اغ وةر هلبارلیشاتس ون ناو ؛داروا نکر ک ندنک و ا یسوبق
 رلقاع رفن لّی>ح نائاو دن هجاس یدنفا ی ے2 ٩ هدنرلقدنآ وتشف هن رارزوا

 عو ن الو دوا رطا ب واک هباروا لر دفا ینسوتشپ

 لوتعم یر ۳ : دنح ند رلبح اتس وب راد الا یدل هکنح هلا ممجنو نه

 تولئوط قر هژوا حورک ید ههوق رح یاد ہوش هد هسا شا وا حورعو

 ردرلشُماوا مادعا هکک هلبا لاسرا هنادنز
 [ تامل ۲ راوب هدار A سا هک زول هداز داسا .A فا

e ی رس و سس سس شو سو سس سس سس سوم سو و رو سس سد سس سس سو aaa ae n A. a 
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Cs %هک  

 | ٠ کو لاح یدلروی هیجوت قتناما نویامه رص هلسهبنر ینانش اب یویق
 | نوحا یسورانا ندنا بواوا ماش یرفس یاهشم كيما نویامه “رص

 أ هلیوا یخد هتسوپن ول نوا قیرب تداعو منیر طو یدیفود لود

 اتشاپ فسزب چک نالوا یسلاو ماشا وک قر هناوا بصذ یییماهرصرب
 | شزسوکرب والوبك>هرونوک یعح *هلناق قرهدنیغاظ بور وآ یراب اهو
 || لاج ورندنفورب ۰ هرکصندقدل وا یسلاو ماش هنساا شان فسو یدادرا

 ّ بت ودنا كح 4 ۱ قطصهرب ۳ یم سام ماش ت سا:ارط ناسلوب دلایا

 ا تن ۳ ندک دنا قیطتو رھ یسلنا زظ هاون داد هح رکا

 | یسملبارط شان فعوب كردیا اضلاو رارف هنناباشاب ناهلس یسلاو ادیص

 ۰ :e9 وائ هراتناهوود هسدا ودر را اه ر ظلوا هلنا ظص

 یدنا لک د: رد تفت هتک رح

 ٠ هزوک رجعو لاح باخاو:رانتخا اشان هللا دجم ییمظع ترادص م اتیگاو
 هدلداعس رد: الاب هجورب همس ندنغنسلوارإذنقالا عدع هروما دععو لح

 ! ننه تاس ماغمعاق كفا: هلن ءاطع ماللس 2 و ج ندنا دوت

 ۱ نج هداصا: ا ا بھ دن دن داحتا نالواراکرد هلا. اشا

 ۱ AE ا هللا دج یوک همش ی 0 كتهرح الا یداح او کر داد ها مالا

 ۱ | هرزوا سا نماوا هد .وک یضاغادعاعتم هدا شاه سوغ كس ین

 یدنلوا بصن ملقماقهن شان: یس وم: هاب رب قزهنلوا لزرع

 ۲ تاب یا یھ را !نازاپ ۳ هو گناه < ین ىدا

 هدنشا هدا رھ gS ا ERE قارح

 | توا هبا روهظ یا رر یالذک نردتتسب هشوک یفللوق یرلنالغوا مع

 | یدنوس راقاجوا هججاو یدنابلرب قوچ كي قد هلوا دنع ردق؛تعانس
1 

/ 
] 

 | اقا ینغو ن ؟د:هرق وک ییا يک كن ی الا یدامج هو

 | رودصو ی دارو ميز ونو ناسیحا هما ةيط#ا 4۵ ۳ یللازویحوا

 | هنغانوق مالسالا جش ند اوت اننا قو عو هی یلاومو

 ا ی دلردنوک ر هعو لک ||
 | دلکقیا تانج لج# مخ ندا نورد یینماقنوبللس# یودرآ

 هک یداجج ¥
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 یدنلوا ون هبهسورب یخد ی دنفا ناما هدانناوب هاکاروک ن دلاح زا

 قد رط ندم رقنآ قردلا سر هلبا تعافش هک قوجر هدشاس رود

 ۷ ناف 9 شعور را هجوابخ یوم برو رفطو شرک ین

 یدال نيرو لجن یرلور را و نوا هرزوا 9

 هاشدان ك اغا دج دیس هداز اغا بودا قیام ناعع ناطاس موح يه

 م رام قب رورسم هلیسهسد الع قلوا یسهعدق تبن هن ریرمضح هاجوت
 لوا روخارمسم یتوک یجچوا نوا كن ال والا یداج باب او

 ینوک یجی رکبو یدلوالوا روخاربم هن رب كلا هلبالرع كب ن, دلا س
 هداز یک عوط هاب رد قر همش وا لزرع ی حد یدسقا تع#) یماب 9

 نوک لوا هنيو یداروب نییماو بصا یاب ےکح ید ا رداقلا تع

 یوک ینا یمرکب كموف ر هامو هلا حب كن ردع رادووح شاب یقراس

 ین هنس هز زج سرب هرداصاا دعب كب و باده ھن: رح قلاس

 یدلدنا

 هج هيلع قب رط قکاوا هو قرملوا لالهئس ررب رلت واوم هک رد رف ۱

 یصاق ررد هنس ره هرهرونم ةت دمو همرک a Xa ینبم هنغیدلوا تداعو مد

 راباهو هرزوا یاد -الوا نار هدالاب ندنکیداک هوا لاسراو بّصا

 درط یحد قلود نوو ام اس ز ها و هلا رل دفا ام ندنیفب مش ن نیمرح

 ماش یی واوم هکم هد هک تاهیجوت ناتلوا ارجا هدان وب ن دل ۱
 رصع ی واوم ه دمو ه یدتفا لیا لە _یسخآ یسضاق فن رش

 یدیشلروس هيو هب یدسقا ك فراع هداز ۳1 درج لرلج ىس

 مويلا دهل بویه ردويلاص یب ا اشا ید رج یسلاو رصد نکل

 یاش هصیقت هدنفح هیلعتلودو بج وم یی رافات یلاسرا یلاوم هسایهرح
 ر دشایا ید راطخاو اهنا هبیلاع باب یتغجهلوا بااج
 رک ذلا فلاس نائل وا ق هشربف حورشم هحورب هکر دون ى رغاهدو

 هب دامسردو ودع هلیطسوت امهش ضءب نکیا هدسهار یانثا ك خاص

 اع هک رد هنسهدهعهدهرخ الا یداج "هرغ قر هنلوا در یلاوماو هداما



 ۱ ن EEE نانا كرهبد ) رولوا جرمو جره لوب:اتسا راب وف

 | ط5 ردشلرب و رارف هنس,داصا مزاحم م اوم كن ذتفا هللا ءاطع زسه راح

 كمردشا ههتساه هداز یامص نوحا هظفاع قلود ناش نوساوا اعر

 لازا دزن یدسنفا تلاح لوا بن یتروص
 هداز یکم نالوا یداماد ندنغیدلوا یعانوق هدلوبناتسا هوا كهبلاراشم
 لاحرو العو هدکعا ھم د > بدر , كردتا لقت ه: انو كند: وا ما

 هنامرگو دورو یدافا تااح نکیا ۲۳ 7 تواک تکی رمز جوف حوف

 هللا ءاطع نوک لواو ش شهرد زاب هفان اهعتسا هلا هدافا یی هدام 4

 شلروب نیبعاو اما مالسالا حش رار کتو باج هتوباخه روض > یدنفا

 ق EF نامه یدستشقفادیس هلْذعا وا یف یتداوا هلرع ف

 زدشادیا تب رولو

 ربا ندوع هنس مافه,دنسهاض راب روز ید ذا هللا ءاطع لصاخلا

 | قترا كن افطصم نات طاسو یدلو لالفتساو وه هدانز ند یک لوا

 ۳ اهد نکیا هدف هک هلن وش یدلوازمک ییماوزاسدط ند ارس

 یا
 | ناطاس هک یدئفا نیما یل هسورب روهش» ندنگاشم هردتشع ته رط

 | هی یخدوا نودبا تبانا اکا ینکا راک و لاجر هدنرصع میلس

 | هحور یدیا شرب و یس ەنە دراشبا نوشروق فئیک و قفو رک جاف
 | هدنراثاب هدنرلفدتلوا مادعا هدندبا ءةشا یرنکآ كن هد رح لوا هددعقو الاب

 قلوا اءور همسلطء لکایهو لاکشا یهدنرزوا را هحول ندبا روهظ
 | كن الفو كنالفو ىدا روهط یحاخواغاب هدنسوزاب ك الف سان ماوع

 ۱ یدلک هعوقو ف.>ارا قوح كب , لردیاوکتنک واد یدو > ٿب :ندش وڌ

 | ندال_هعو ندا هرادا قاود بالود وربټد و ردقوب نامز یال ه٤

 ۱ قود روما هلا باد هب ه-هیخهراکدفا والثم وب ل ارث اد ناشاس

 | لامرورافجو قافو كرد الامآ مص> هلابقاوهاج یاس هن راکجهنوشود
 | كر ود هکونلاح ر ایدلیا فست هن راو داوا س ۶ عادلا هند ذاکا كن الو

 ندکلف ی کو راتفرک هتک الف هل وب ییک ك رادب رم هلیبسح یدد-ګ

 كمرب و تحایس ید هب ىدا ج نالوا رابدا شک هلج بوب رلهلس
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 یو
 ا دوس دمع س هپ هداز كزاترود .نادتس رم ها وای ۰

 دو را : خار ر دلا یسدح وت هلهجو وا

 ۱ اغا یی ی .دطوا تودنوا,نالوایراوخ توشز هدخ انا هغلیشاہنایکنسس

 هرکص ندکد تبا اطعء!تروشر دیساک ررهش و هدانا,قیشک هلباب اج هتسومق

 يناجعتساو عج شادلوپ ردق رککیلس هديا عج: :ندر هلشو رها لع ) (

 لکا. هسیلت ولد Cd کا .ودیا عمج ی ماج هينا يلس هلا

 اک دانش ینیداللشاب هعاقجار لب رصکب هدنسهاج هبناولس حایصاا ع
 هبناعلس) بوش روک هدنسهبرت دد تیام اید هر اتاپ لبا اشا ماقح٤اق یخد

 : راروعساا یلدا مالالا هله جور یدلوط ها واداچ وا ماج

 4, و اغایهب ( اب ماشمک اق هدک دید ( راروب سا یی یدنقا لوز همه

 یاربک ت ندیم نالوا ندا یطظعا كل ھل مود یزولوا ق ور شه

 دوف قرات نوکوب بوو الز ع نود ردرگاسیبص علم دم السا ۱

 ردلکد شا رواواو ردنک ء قباهمو قاور كلت اودو ردیاوح یبیهاشداپ

 یدعسن کیا نده اعم هرزوا كماشا هلا دم هتلود روما واقاجواو

 عقد كر هيد .( ردقلاخ درہ دهاعد طرش یرهلخادم هوسح بطخ وب
 یک ندشیا شما یلتو د ناما ) یسایناء کس هد هوا شثلاچ هعامداو

 رثفااناوسدو ناییصرو: اوا ان لوناتسا رولکهرو هط روظع 4 هاتفر یدع

 ییالس | ۶ ج هدب وعیح > دوم حاقرب هنمان ولقاحوا هک دلاق رواق هد

 هطرار هدام و رو: :ووط هتسومهاپ كەم اع عاحوا یرامردشا لرع

 هدگلرب هلا ی ماہی ہک شاب ماةمعاق راجا هلکتا رارصاودد ) ردیللوب

 8 تا هما يدنا ناظم ۱ ہم نواه باکر كرەلک هد للاع با

 بودیک هولا هه یارسەدکلر و بو دیاراض>او باج جد ق یدنمآ

 لوز ٣٥ هس ولقاجوا ( یاب ےس ادتا هد راقد هیح هب ونک روص>

 هو ( كردا مالک هل .س هم دو ) راروی؛ساا یی یدفا مالسالا میش

 تحاقوود (یدنیابصن مک ییهداز ینامص لب لر «یمالسالا ج2 نی دهروص
 لر هاک هب راس> قثرا یوم ناطاس كعدا ت طاس بع <= كتهو

 ی یشابا هکس یخ داشاد م ار + دارو نود : . دا بصن نی السالازجش)

 یوطع ةتفر یدعس ) 4 ماراو حاحملا لوالاک هددسیا شعشلاح هدارا



  TEتا نازی هو دیوید" شال گام 7۳2

 كل رس تااهدو زا  aوارد از هدر ۱ ۱۳

  0حد مالسالایش هلدس> قلوا یج رم كنهلج یوتف باب ندنفیذلوب
 نهد كايا رەب ) ردمژال قلوا سم بسف كیولقاحوا

 ادعافتم هدب زاضنازولاولا ی یعاق نوکر هرکص ندک دنا لالخا

 زرط ااف دنا كناو توروتوک ۳ اشا نط ضم نالوا

 |  1لما كنولقاجوا هلان وک لزرع ءال مالا شو ناهرد هدزوا ز
  ۱نی دام هلینط کک ید اشاب قطا ضم هدک دتا ناز "هد روآ نغبداوا

 ناحولهداس نان رم بودارپ رګ هرک ت هنفرطناطاسهدلاو كر بام اظعا

 | یدنفا هللا اط هرزوا ید دلو اراشا هدالار دل کن تا دیا ۳ قد
 تاغیدنفا ۶ هدهسا شنوا بصف یدنفا .یسواهاز ۶ دن رب هلا لزرع

 | حدسم قرلوا م وق عرش قفاو- یروطو لاحرهو میتتسءو فیفع
 | نالوا مولع هجا ضتوا یرثز داهسرح.ا طعفو قیقحو ارس هدداتسو |

 یا دصنم رعل قانا كرام ) سم ره اخف هلی سن راتب الضو تندش (

 قابو ٥ی دنفا هللا ءاطط صو “| لو یلاومورو دص نکا ندنغبدلؤا
 دا و تنمو نيدلا سکس قرلوا دوتشخات ند: أك هینهشم دت كلا

  7عقاو هدنسا ذح یارس یکسا رلیض# ندال نایعا رکید هلا رات دا هدا
 هتفرط وافاجوا لنا عاسهجا هدنس هناخ تاکب شا ورد هداز کلب رک
 هدف ولقاحواو جم یهفر مف هد كت ور کد

  1نالوا باکر باک لا س در هدرب وارث غنا ریک دت عج وا بلاج ی ا ۱

  ۱یس دزور, ك رد و ی هدازالال كن دشقا هفاءاطع ید فا تالاس

 | قرهاوا هنامرح اشاب ماقمه اهیح بولوایشکنومغ كنا هلبسح قلوا
  ۱ودنک یعفیک  aبولوا دفع هد هساا شلاح هح هدک دستا هداوآ

 | یزاغوب زک دهرفو یشابنابکسس نجوا عقاو یلرع هرکص نو کوب
 | هللا جرد یسماسا رای شاب هطوا نیمو مولمم جاقرب هلیرا هدرک رس |

 | یرل سا هدنهدو ) و لاسرا هئفر ظ یحاش بودا عياض زفدو ۱

 | هدکدلنتسایوتف ندءدنفا هللاءاسطع ن وحا یزد زا كرانلوا روطسم |
 نکمادصعا اکر و یوتف هسا ییلسخ ید وا لرد ندشکیدغرب ۱ ا ۱

 | لود (ردررعم  eeرات هک لوا هعشل ن دک دشا

i Tt 
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RE?شروف  ENRعورپ و ۱0 ود یه  

 ردشلوا لدهن رةظم

 یرظان تامهم یدنفا بناج ماص ینوک یوا كنالوالا ىدا ج
 یسادرفو یدالوا بصا یاد یک ناطاس ناب : یدشفایم رعو

 یدلوادتمردق تعاس قلا نوا هلبا روهظقب رح هد هطلغ یدک هعج
 هنر هلا لرع یدنفا هللاءاطع مال ج ین وک یسنرارازاب ىج دیو

 وک نام یسادرف ی کنش وا بصا یدنفا یصول>رع هداز یاس

 یدنلف اشاو بصا یدنفا هناءاطع هنن هللا لرع یدنفا یصولخ رع

 دوهم ندشسردم یردارب ی دنفایربخ یوم هک رد هه و ول یییصفت ۱

 یسهدلاو كولسناطاس رح هدلاع یکداکهدیا تراسج هتیمزتو ارهتسا |
 ی هن کردم هلند یر 4 هر درک ندور طرب هلیلسح قلوا داوم a طظ أ

 (هناس> ود ریعلب ا نهد ( را_ہکو حر 2 كرهب د تنم هی رم

 ندنوش هلهجوو ی هس راک دلکهر و ایاطعو باده هنسودنک کاو

 ها تارادو هب دبد و لس هراس ىلقواتلالبو قالاضفورابافیش ویلی ندنو

 هلع قب رط ندنراوطاوب كنا ۰ یدبا رات ص هرفط هب یلاو« بورک
 طب دار اف به ها رع وا .dh صر هدناب ال قلا مابا وب و رفتم ياا

 هد هاا شي رادو یش التم ردا شس ردو و طءییسارو دوا |

 لكنا ید نط صم یعتابق نکا یرظانزاغو ام دةم اغا لیا ندش راقا
 تل ا مزب ح دق مه لا یعتابق تة واوا یدنفاا د ےس ند: :2د دل وا یراکتهدخ

 هدفنا س رود طو یافتند و تولایطاکا هدنرمف مایا ول هلو

 هل سملوا یدنفا هللا ءاطع مالالا جش ءدیس رب ندناوذ ییدعا مذ |
 ینا هل رعئرب نبغلوا هڈ ادن او قوخ رادود ندو رط یازا هتصاخم اب ۱

 یس ہہ رفن جاقرب هلا یعخاف لر هشود هنسایاوح كمروشود نان دلت ۱

i EA ARE: ۱۾ دَ  jیی هدنسهدارم علخ كنیدنفاهللا ءطع  

 ی . |یسان ندنایخد یسهروط یوکس هدئنادیم ترا یدیغود یساضر ۱

 رم سس ی تست و



 | ردشلک هعوقو 4 رك هب راحرب هد راخ یزاغوب رک دقآ ,دانناوب هنسدا ۱

 ۱ هجزول یساھاود هیس وررب بک یم ند هتیفس ه-عطق يکا فر د هک هلب وش

 ۱ ندیدلوا هدکع | تراظن هن زاغوب هعلف یانح هلا تماقا هدهطا

 | لوا هصدقا هللا هب رح نفس همطذ زک-نوا اشا ىلع یدسارد نادوبق
 ۱ ندقدل وا و هخرا ھم یساعنود هرسور یدشعا تر هفرط ۱

 | هسا نم هب رګ ناطب ض مر بواوا ندنامواع« باعا یت اطراض همشپ ۱

 | كرا رفلو صقان ىس هب رج كش رایضعب وننهتامولع# هل تست هرانا |

 ۱ یطرعت a رګ : یاصا هله> یراقداوا یمکو رحب ندنلاح ن کد یرکا

 ىداتەم اشا يلع ید. عاب رد نا دو ن کا راڈهامر وک بسانم یتکرح ۱

 یسامنودهیسور ابات یب هدر الا عیررخاوا لبا ینارداهب تار وح نالوا |
 رکب وا نالوا نویامه "هنادومش قردلاق هدّنلا راک زور هللا موعم هنن رزوا
 راتفرک هبادعا دن هل:ءادوب ایلک یر هم رآ كاك یتیدلوا راوس اک

 ندشاب زسهمراو نسکر بد یخد یجاقرب بولا یک جاقر_ رکیدو یدلوا |

 كنوب یدبشا رارف بوقیچ رکسع ی.دنراسجگاو یدنارغوا هب هرق |
 | ندتیاوئسم سو دسنک ك ردبا تدوع هزاغوب اشاب نادوبق هن رزوا |

 هلونپ نالوا توادع هدنرلنیب وربندننامز اشاب نیسسح نوا قءراتروق |
 ماسهاا یتادومف چاقرب رکید هلا كب تم هرش ) د مرش ) ید ۳ ۱

 قدهلوا لابقارح یقرفتسم زونه هدانا وب هسا تنطاس ناک را بودیا
 كجهدیا تفدرظن فطعهداوموالثءهوا ندنراقداوا شمرشاثی هلص و |

 نالیر دمدا | ناسم شاب او ردهل وا ىل نبع هنغ دلوا یرلتسفو

 كر هید ابا امفاو ردغ هب دس ؟ راتروف ند هالا ردمدآ خاصو اوس |

 نادومف جاقرب رکید 4 كب تم هراڪب هل. رامر ویداا قددصت نامه |

 هد هب راغوب هکولاح مهیلغ ةا ةج ررايدناوا م ادعاو لتف هدزاعو ارو دغم ۱

 ٣ لاربما هیسور ندنغی داوا شمل هدز هداز كپ خد یسامنود هیسور |
 جعل یی رل- ک نزرسکمک یوخ یس هرا بویمهروط قوح هدروصوا ۱

 اد هلل روصوب و شلوا رو هکنیک هن اج هفروق نوحا ۱

 + ندقوابا $



 | هلیقبال یساروب یدیا یمعمالقوب لود نمی هاا ض راغ يخ وپ یھک
 ۱ نده داوا فیرحرپ ساد تاغ ی ؟ وکلد ارز مزون مولعم

  یلزعارطن هنلاج رهاظ لصاا ن ا ۳ کرک و کا |
 | ندا وای همی یتا E رو ۳ صد باج ب را |

 ۱ HE وخ او اک E مط ۳ ۳ ل 2 ۳ ز لبا ۱

 [ جانم ېد كن رانرضح هاجوت ءاشداب لزع یا زار هتهج قول ٩
 ۱ | زهلوعموب هدا رلاذ نشوند یک هدولامه نو ردا یدیا قفاوم |

 | یدرزتس یا نادیم یراودنک هدب وشک د ||
 | هرزوا كیا تماقاءدهسورپ ینوک ی کیا یکی رخت الا میر هلع هات ||
 1 أ هنرازو كب ها دج هداژراوسهش ی ماش واح و هلنا لع اشاب یسوم" ۱

  یدنفانیس نس>ح یمادنغک ن واسه باک رویا ۳

 1 یرظات تان وح ا ند ینلادےھک باک ر هلبا لس فلش اغوا ۱

 / یدلزوس هرح وق هه یدنا قیطصم جالا

  بولطم یاد عا الاب هحور یدیدنفا فیطالاد-بعیبات قیفد نادق ||

 | ی رجا هایت اول نرد زادخ هاب ید ول یجب ند 0“

 1 ا eR دفا سست و جارخا ند یک ۱

 1 انشا فیطالا.دسبع نوک ی 2 یزکی زج الا حس رر واف هجر

 ۱ Fe EEE E داسا ti هداژ, |

 | قرفد.نابقخد هجرت بحاص هلببفلوا یرظان تایوبح هسیلا یوم |
 | ناکات ندنغب داوا تاذارپ ناد, هقیقدو,انشآ حان بو ا لیصح قاب

 ۱ نیرو رتب هدیروک ذم تای با 2 هبا یک

 bet لازا e ورق و

 e2 ٤ هس وز قرمتلوا لب :i هلا ل هد قلرط جورمس» دهپ ورا" هدش رزوآ: ۱

 ۰ بی رظو هحولا شوش, ناب لا ينجو, دماقلا لب وطار دن شما وا مادعا 1
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FE 1هنغآوققابشا هرژرا قلف رج جد رتا را  

 و دّشلدما فرق وب قر هل. ر دااق

 یرلکدل هزاب هثلام كنو كنوش لکد رلد رک ٠ ک2 دود ا2 شاو اروز

 ناتلود ون لزود یافو لزوک چآ نالوا همان ان .نایزفسو شب
 هللا جر ِ و رددن و وا تجر هن رلفل بی هل را هیاراک تا و

 لب اق تل ود "هر ادا هل. ا تايه و,لاحو رلدن ودید ) لو الا سالا

 تایالقناو و یدلوا ترج راح ود ټ :٤ طاس ن ناهاوخ رج نرد: وح هیمهلوا

 تور هب رح قج هسیم هنا وا نیمو سات ایشاب یوم هدکلرک ال و

 لک شم كهردتنا مضه هک یانو قات رق اپ نا هازدما بشذک و ۱

 ندف رطرپ هدلاج ینیداوا هدکنوشو د ییسوراچ تیوب ندنشدلوا شیمکز 2 ۱

 و د> راخ ید ندو رطر و, یرارهش یات رو نمد 2 هد ودا مه نوردنا أ

 رار دل قج هل وا اع هک وڪضا لر دا هل خادم هتلود عاصء یراذغتتم

 ندنغب د الساب هکر و بو لا توپشر م دتشدارهو هکلروتک هروهط

 تافارساو تافالتاو مواعم ان یم! كن رفس ھه سور نالوا تیسد ردو
 یکج ءدیا روهط ۳ هداعاا قوف هد دوی تب یار هب همقاو ۱

 یر | لوس 4 یوم AT FO SE PRE دو

 ۱ یالک و نک را ف اءوف وط هنل الح رو )0 3 هل كل ود ِ

 ۱ یدلکروتفو ات ل هدب وم ناثلون  هدندیما روالوا لاوحا ح ًالصا ا

 | روض > ینو برط ض ماش اب یسوم هلبا هعااطمیراک ماجا ندنغید ناو طظوح»

 | یغاجوایرصکب صوص#ا ل-ءو نک "9 سرو ندا دوم

 :od :ےا هلو تالکشم تیاهذو سا مجه یر 2 لوب ییددنوو ۱ ۱

 یدا رو ر اقعنتسا باب قد هرزوا كم مس هم ته زا ندلوعوب

 زاکفا وال و تولا الف ہزدص قیصو 239۳۹ EE ۲ ۳ د کس وماح ۱

 دس ود کس هد ضب كر درا a و "لەو فو“ لا رود رود

 ھماداب هدنواه روصح هود جاقرب و شنا روک رک رک نت راول

 ی دیمهدان ز چا ن یخ بولوا شاتو طی نون لاس هحرد

 یر و یاد سم راو Ca هوالیع ضراعو عنصا هدزارب سس وا

 .دنحارتساو خارف لا ییاص ال لاوما یی. نیو حا ا.د واد کج ندشیا ۱

 6 یک ۶
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 نامزیک یس هدام جر كن هداز یاب و زد و۳ دیو "تر راو تىلا ۱

 ر۴ "هدازو صقنو ییبدلوا یعوقو خد كلوب رد- هنآوب ندند اه
 :يگ الا هل وک 4 تواوا ندس هص وص لئاسم مکا لع ی هلم

 هدخ اب داهتحاو هدشداحاو هدن آ رق ردمولمم یی داوا لع" یهبج وتو
 برقا تداغ هدامود ۵-4 رده ورک صا ی هد دلوا ماو یمهدامر ع۶ ه.ه ۱

 اک داود تب اتا ی دعا داوا با هر داخ قستح هل زاب هک راتو

 ىل اسم هژوعء ول هدا اد دح اما نقاب وب هلا را للم یدنلوا رادتنا

 هطسفس ول ن کیا ن دناهد رهلیح یجد هاا یوم کاح تولوا ردنا لاردا

 ب>اصم اعا هها دوس نالوا ره* !ا بهاو ردا 8 رب یسات ناف اهحار ۵ اط

 تاردو لع هدشنادو زاو یک و سام ش یو تد ا ندنس هصز ۱

 راک داب لوا هله بواوا یت رمو میان كنسدقرش ( هراخ هذ ) و یحا |

 قی>حالص ذْ وات کیه ا ب اکنرا هل صرع قلا ۳ رادعهر هل.ه رقت وب

 تیارغ نکا زرد ( لآ ها كم تان هل. ر )راب رع مک هنت ردراو

 ۱ هدالباعم یت ح> رد هد راما لو لر ولتلود نالوا ندناهد یا لوا

 ودمار هدرب و دا هتک ید هاغا هللا دعس ثویلا راشم یاغا

 انا هلن ا دمس هدنرو ر تدم ردق نا شف < دلار رو و

 ٤ هادف هح رکا اعا تنو هک رد رفق ج روم وداليا تافو ۱

 تقلا مه هلا قراعءو ی لها ےس نکدل تواوا هدا ندتفرء.و ۱

 ردرا لاردا ېح ابو لاس والم وأ هل _هاوا تناطو نهد تحاصو ۱

 لد هوس هحاسراو حانو لام 4 فط ال هنادیو تو وت ناو هاو

 فلاس هلغلوا اشآ قداقدو اناد هادف ید هیلایمو««یدنفا كاذک بواوا
 یهتا ردظومم باقا قلوا نوک دهط الم اع یسهدام تح رک ذلا

 روهط هدا ز نڪو باسو هداماا قو ۴ هم ی اقا فسوت

 a 1 لا ناذهدتم ر کید 4. شاپ یهو ی ۲ يف 5: راش بودا

 یتبدئاوا م ۳۳ هب یر اا 1 ےھت هدر اون یغوچ لر هشود

 رش نالوا ی هو مک هدلاو نک ها 1 6 هد وو جد یعانو هد هرمص

 ناوي اقف یسفاضا حور كناغا فسودو شارو ناس>ا هب ید ؛وا

 هنادص ها راو هم وکم لاوما اهد یت اقلعتم رکید هلبا یدنفا بغار

۱ 
۱ 
۱ 
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 ۱ نیت نانا ضرع هب هن :اھاشیاکاخ ارس هل اسد : عج هوا

 ۱ قر هلوا رداص هن "هد ارا نوحمآ یمادسعا کل اغا فس و هد رزوا

 ردع ! وا مادعا هددس ور بولیردلو ۶ یکصاخ صوص

 كف السا «دنک و ا هکر دف واخر یزوک جا ردقنو لزوبكی لصد ناسنا
 | روکیدزوک هنراام .درب نج هلا ویا هد دلوانازرر یرلناق

 ۱ احا هد دا وا شعب قانا هتک الف هلن رانا زونه ید ودنکو

 دو با مادفاو یس هفعاق یشرب ندنر هکر ت نامه هدیویم هدا تفد رظد

 ۱ (راصبالا لوا ما كلذ نا)
 | هدنما یاروا طةف بواوا ت تاذرپ لماکو لاع اغا فو هيلا رام

 | یدسیشم ام هل ر دق اب هاب اردو لسعع هب رغ تجر ن ديا روهظ
 | ترضح نى رادەمر ندنرع اغا مدآ ترضح اب وک هک هل وش

 تادرپ مان اغا هللا دع اسا هبش دلوا شابا همه هماللا هيلع تش

 | هباغافسود هدنرمضحم رادهاش یماسالا مولعم نس هنس یدب كن رع جد

 | یسطاق هطلغ تقولوا راد هنن راق دلوا شابا لو دو باها یخدواو هبه
 | روهط هیعرس نح ههطقرب موت هلع كن دنفا نیما ناطیش ناناوب

 ۱ زوئاوا داربا هلیقر () هدب اک لیذ یئروص هک ردشغا
 | .دلاح ینبدنلو راح ینس هباب همرکم هم یدنفا نیم! هدنر وهظ كتحو
 ردشل دا ب رفاو قن ه نویی نوجا بیهرت تل اشا
 | دشر كهياا راهش ناب کود E درست ۶ رات یدنفا بیج یا ص٥

 رها هن یرلت دیکھو هلي سا ها هد دتساا نا و هو اکذو

 | بوآ وا مواعم هد اها یلوا دز یکج هدا هستفیرف و لافغا یایک ذا

 | هلی اضما كبه ذلا عیسو *یضاف بلم هلسا ناطیش كن هروک ذه نج

 ۱ ردو دصء یو د یساوا یضم

 | مدآ ترمضح هرزوا قلوا یماسنیم كن هعوف رم تح هکر رد یدنفا مصاع
 | نب راترمض> مالسااهیلع تش سس نا قي راد ةمرب ندن رع كمالسلا هلع

 دع راوتص» یکیدشا ههر دیه هن راترمص>مالسلا هيلع دواد دس> ولر دیه

 | لخر هکر دوب ق> نکل بولوا شوکو رظن «دیسر فالسنخ الا ىلع
 عیلستلا دعب ردلکد نناشن رطاخ یب داوا ط وبضعو ین هدق وثوم

 نکم o2 اداحا هک زدماو هب رع روما هجا فر هلوا ند ایسا صااصخ



۱ 

 | هنیزوما ضعبا كنسسدنفا قنارارب اقا ضو . یدیسشتبا ادنهک
 هدا ددد ءاثن هش راه با لنا راسو تاور ںواک ةرداه س ردا هرزوآ قاب

 یسیشاب باصق لیععما ,رکص ندکد اک بودیک هیاروا اکل دنا رومام |
 | كر دیا تا شاو قلعت تشک هناود لاحر شع لبس ها الام یوا ۱

 ۰ نانطاتس ایساو نیا ەرمان طم هدعا و یرظان ی هلاك و راب نویلک ۱

  هدیناخ میلس سواحو شاروس نییعلو بصف یبا هلا مضو یساد

 ایا تواوا ی اره" ناطاس هدلاو لا ىش رءثو قوس كخارادفرط ۱

 هدعبو شار و هاغا رع یرکار كنسودنک ید یغلا دف ناطلس |ا

 خلاص قارو قتفو یب وصاو یآ ر یوق وم تطاس روعا دیعو لح

 تاطلدس نمت ومو تا ود راشتسم قر هلوا یس دد ضوف« تآ ود
 هلک ۲ تاقو ناسطاس ؛دلاو هدنس هنسر یمرک زویکنا یدبآ شلوا
 صالخ ندنرش كالا رکفالخ نیغلوا ب رد هلاوز یابقا ره# یخد كنا

 | یمن ام كرل اهو هلهح و ین دنلوا ناب دالا قا بو دیک هت نوصا ||
 هدل وجاتسا نکیا هدهار یاثثا هللا تدوغ ندءهرونع هند هراوج هنن رزوا

 یدشعلواخ رد هدو هدم رود یخد یمعسا كنا هللا روه هعفو [

 | نا طل ةن امر هظاشحا نکیا یس ادنش؟ هدلاو ءدشاس رود هک ونلاح
 نا اوي دتا ءس ردو هتک وکا سا ىلع شیک ید هتد رظ طصم

 لیس اطعا را ہونا متهایخ دن زرا شدارتاتسو ھت یشابشاکس ین افادت
 هددس ور قر هئلوا اهنکا هلیفنو وتد قم هنس را دلوا ش۶امق قب زا

 ندفدلوا یعدق ظیغ هئس ودنک لناشات یسوم نکیشا روس روغأج هتم اقا

 هدسةع ر احبول اح لام یلک نادت ادم تال اجر نال وا لوتقم هق- ثب
 فور هلا انغو تور هد اهلا: ق وف هبسدا اغا فس و وندنک ودنا

 ندرااب روز هاکناما رنلا یتعادعا لر دنا عبط هسک رت یتدکنا ندنشیدلوا
 اتاسفتا نوک یکیدتنا حک ,دیلاع باپ نوما تحصع هع شی ریفغ مچ رب ||

 | كراابروز اشاپ یسوم هد داک هب یلاع باب یسب رب ید ناد ران رهش یانرف
 ندنراف دلوا لسءف ها عاستسا یی وفعكناغا فدس و اب وک قیعج ول

 . اف كنم هسوا زاماوا مادعا هيلا یموم یاغنا و اعا غد داوا شابا تشن
 یاسر سوسن اقا ی سس واسم سست سس رخ تیم مس سس حتی
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 تی و دنا ها ARN ها سا رام و ظ دو 4 سا س رو

 | ناساوا مک ندنششخ شوا>و زور و اخ ندرلسءالوو ( ردنا

 . اخآ فراع هت رزوا كن وب رلشهردنوک ربخ سود اغا وبد ( زما هدناام |

 | توج مزو ء "هرالحنالفو نالف شورغ كل شک یو لاه ی )

 ويد (رلتو فلوس یا هسا تعلو راے یرهآ ر نک ل مدیا زار وا ۱

 | (زوبنس هد انناک تیا: بم زرنا یام و ی ) هلکمردزوک ربخ ۱

 شار ورارف تولیشاب وس هلرلداع هوا هدا شاا راش الشاب هداب رد واد ۱

 | شلدیا كع وا توسر ویک درب A . یساب ی ترد نوا هدفزط ورب 3

 ۱ | کا می هیلب وس یشرب هر ی یر بوراو هیج انا هللا دع ندنشداوا

 | ردءا تفد ا کیا ی ۳ هان اہک فاغا یطص» زکلوا قصار |

 | ندزرغارب یخ درلش لزا مود ره كبد ( ررب ویلا یجوتکم لام دمه |

 | تولک هب اس ین دن اما لوادر ۰ نعدررد ( زن سا زسا یانه یاه |

 | یداروک و بد (یداو و یدلوا هلت وش ی دن بتا شا 3

 ۱ E الا اه فراخ هج جوف e را ا ردانص |ا

 هلا لز ید علا فرمهنو تلخ زونه ییغاتوق كب دجا نالوا شارو |

 رڪڪذلا فااس هد رك ییبدنلوا بصف یش ابنا کس سو > و اوص ء ۱

 | رلتشاا ین افر زوبر نالوا دوعوم بوک نت اغا رل مار هطوا ا

 Fe رش كب شقلا زرک ذم بولو وک یاسخن كانا رایو |
 | یدلوا یف 4 بو کم ندفدشوا ایطعا هیولمانوا لنا لیصت |

 | كانا فسرب ساده « دسلاو یتوک یلزع هل هجولوا كناغا فراغ |
 | یدنلف رهشت هدي ودام باب دلک رک هداهترد یعوطعم رس

 هب اغا ناچلش ی ما را درک دید رسن نا یرش هدقداوا لصاو هنشان رک

 | قد هو وسشن دم زاد كنا هل و هرزوا قلوا یپفوا ترخآ ۱

 یرهب هلرا و5 تواک هتداهتمرد هلا لزرع ندئ دااعا درک ایا ناریل

 | هادقادلوا اشاب ماغى اق هدعنو راد رهع اغا فتور هدوداو ۱ یا ۱

| 

 أ | یدن بواوا لغوا ل رقف رب هك هرب رج كر ۲ دنلا رافجم مو> ی

۱ 
| 

| 
| 

 / < ییتبدئاوب جور ی نوح اضاقو راد هی رخ ۱

 € اک و



۶ ۱ 

 ی هداونات ۷۱ ها هم )۳۹ ی ا ناکرا هجر 3 تو ودار ناج هدالاب |

 زدن ند فرط بولان هدهاعم نوا یرلع اس او هنودروما هل رای |

 كن هدهاعم ه رکص نادک دشود هغانا زوس هرک رب هد هساا شاد هراس

 تک رلیداوا ردا ا هسا ره راز وز تو: و وه

 < یاغا فنا یشابنایکس كردا ماف ۵۶روز دن یی وک یجند نوا

 رایدر دتبا بصذ یشابارکس یاغا یطصم یشّواح شاب قاجوا هش رب هللا

 ناسحا هراقاع ح ورمشم هجور هک رد ه رزوا لاوئمو لاح لي صقل

 هزاغو ها شواح قطصم هلا یموم س ورغ كس زو نالیروس ۱

 هد رع واد ( زاس دیه ول رب ردزا هر مو ) رلفاع هدک دارد وک

 ها رشب رک همس حلوا یشابنابکس ن, ) یتدوا هش رژوا یرلعیا
 ند ةادلوا سلاح لار هغ رلزرغا وا د مدررب و هم اسا وا هیم ول

 س ولج نالیروب ناسحا ه ولقاجوا یدیشعا لیم هتفرط كا رلذء

 ليمشب هلازارفا شورغ كم شما اغا فراع ید ندنثش نودا
 اغا هللادبع اطعالایدل هباغن هللا دبع یغالوفءرق یسافا یر نشورغ

 لکا ن ایاک یاب و ) اغا قراع هدک ددا « داز ب وروک زا یو
 هلايمو ها :ررلیڪکپ ؛ كشوک و هب یل هناخ راک ندنون كج هدنا علبو

 نوا ون سد د قعا هداکب مح هر اعیح ص دیس هه دخ وکو هٽ رګ زاب ۱

 هدیلط هدابز غا هللا دبع هد هسا شعا رادنعا ويد ( روااق تشک ۱

 هیلا یموعامنا هزلا دبع قرهلوا ادر اریغاو تدور دنر لکا رارتضا ||

 ها راراّسخا قاحوا رک ندکک دشا یقافتا هلبا شواح یطصء |

 ناجا هرس كهاشداب یشابنایکس نکس روت روظ 4) هنن رل باص ژزوفو ۱

 كيرح ويد ( یدستیا علبو مک ینشورغ كيب شغلا نادسغلابم یکیدتنا
 هکتنا نایهرد یو رد ترو-شم هدنراب ید رلثا هلیسعیا عاطاو

 دنککا هنا لر هطروا یس LS ) هدرما لوا هرزوا قاوا هليدسو

 )زو: 11 توعشرو ایا ند رل-ءالوو ولاغ ی و.«هوقو ط الب و روا

 هنککاو هنتا لر شاداوب ید اغا فراغ هدن راکدتا رادتا هتاکش واد

 ٤ هدب ساء د لا 4 ر سا هو ها ندرلعال وف قحا مران :ا تفقد هنسدا ره و

 باوج ود ( رددارا كفش ابن اكس راهللوق مدعيا داجا نب ی و



 | هد هسا N ردش را هللا کا رادرم و رایدناشدود قباساا قاک |
 ۱ شزاو دصف ر ولو *ردیفاب هساک یفاکش بی ع هب لتا دا گ ( تا ( |

 1 قاب یر هاف توادح كایفرط ەك | دە ۲ کس ندرار شید تا

 ۱ ردٌسلاق |
 ۱ as هسه اهد یخارج هعرابم یسلا اب هب وط امدعم هک: دااو ۱

 ۱ ندرلن كنا ت تفط اعرا ونا سامتفا نر دییاس تب راونا یدندا حب نالوا

 ھر اکءو نساحم كول ناطاس هدنناب اشان رادع ہرے ہرا هلی 1وا یر
 ۱ ررمو نالوا اور یتالوط لذي ساول| ۳ هتوصض ود تاعاطاو نان ۱

 ناب رکا هلا و تواک یجدیدشفا ی نکا 0 دکعا نایءرد یازو ۱

 كس دنا ضار هاش اب رادلع دکار یسکیا TE ندوداوا ۱

 توعد هغگهور ییدتفا نار دوا هلراعا فرعتو ان نلاکو لضف |

 تفیک هب هاو نالوا یساقنم هدانا لوا هسا یدنفا ضار ی جتا

 فورع» هلکع د ارعک هسوک ندصع اِ كراداعو بوراو 4 هلو هرژوا ۱

 | هب-سنکم لئاضفو هاد تیئرح بودنا تاقالم هلا یدنفا دچا نالوا |
 | بانر و تاعرو تمرح ی دذا دجا هنسودنک هلی وا ندناوعا ۱

 ۱ دراو ی رما توعد لر اد نکا« ںکعنا نره هب یزاون ا6۶ مزاوا ۱

 ۱ هعگهور ها تکرح ند هبلفو تباجا لاحرد ی دسنفا نمار قعاوا |

 یبحاص ناسا تقالطو ناب نسحو مک ضب و انغآ جام دورولا یدل |

 | دودحما صاصن>ا بک هیاشاپ رادلع هلیسلوارمم تناطف تاذر |
 | ناطاسو ثعاب هد اف رده رام و تاود یس هبلع كرلرر ےک كرد,ا ۱

 | ثروم E مک ام ریذاحم وارد هل یرال وز ردقوب ندير قطصم ۱

 | هلبا هلاما هنفرط علس ناطلس ییاشاب راداعو رودقم لذب هچهعن یغیدلوا |

 ۱ و دوس ور هل روص وب یدابا روح هب هما ط» یتروص.سالجا رارکت

 ۱ هغو | تم عو وم یس سم یس هداعا اعطا ت كاس ناطاس

 | زونه هسسدا لوبت اتما یدلشاب فعال سطاح ئاسا كل هءقو یی رو

 | لصاو هتمالس لحاسس تئطاس هنیفسو ش.النروق ن دلالنخا یک یک رک
 ۲ ىدا شدوا |

 ر تد ی ماو ¥
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 | ی هخرج ارز ردٹلوا سالنو فوخ "یداب هج هءشب هروما یایلوا |
 ۱ A ول هی ور هدا نواب یودرا لصا تولوا نا شد رپ یس هقرو اشاب ۱

 1 .یح هه هروط هب ودك ودنک هدنر نوسروط هوش قءروط وشراو

 ۱ سرح هل: ا هئراب او وا هسور هکنوسرب و تکرب یدیا مهلا ۶ لاحر

 نامه هل ی و < كن رک وی رک هدنلجاویس هنوط ندنش داوا ءرژوا

 ۱ هخ ررزوا ندرت دالشاب شکنو دشح مد طوشرافزول هیسور هدانا و هتشيا

 ۱ رول هیس ور ید دقرطر ددش ادعا تقور هل وا هبخو یدشتک هیف رط |

 ۱ هدنسالاب هئوط هوسا نږ رکو كاشا رارإع رب ديسدا مو هد رط ور

 یدسیغوب توفرپ قج هتوط هدوم |
 لرد هنارا راامرف و هتخارس هل د كب یتا السنا یرا رد رلوا هیسور,در و |

 هعاشا فیحارای زا شا نوجا 4 ی یر هک هوصا واب رة دیس ول |

 ی ہرا ہدآ م 9 71 ۳۹۹ وو هوا هیلعتاود 4 مه رد هقبس سد نزد رک لک هدا ۱

 ىس ها 5 لر هداد یکردن و ننوح س ءاوا ارشو عب هعږقما وک |

 1 ۳ را و نه نه را بیا یارس او تبودوف 4 _ 8 هدر وص رد امو ۱

 نزار هدوروت وک هباروا قرهاوا یقداصت هکناص 9 , رنو ب ید

 ند ودراو رولیاص ی” ہےکا 1 هلو نالو هت سرا لا هارا هج وا رم 8

 ید هت رلیضءبو كءردید رود ا صف ب واک رلبدستفا نالفو نالف ۱

 ماطن یتلودو ببدأ یتسایفسشا قجمآ هل ینامرف كنهاشداپ وئام زب
 رکسرو دا راربصا هلل وب نوک زس دل دلک نوا تیلقت تنه در دج ۱

 ابر 2 نال دم داس هل ارا هعدخ و هلیح وار دوا ر دیک ك علیوس راز وس وللو ۱

 دناغاط هدیودنا امغب ینودزا هسیا اب ضکب ردراشلک دیا لالطاو لافغا |
 هلا مرا زاد صوصا لء ید ارالکد لاخ ندعمارا هناهد

 هج اندیعد و هربحذ ن واه یود را هاکهریک تدور ےس هرا كراع ۱

 ولي ناو ن دطب رو طب ضط نوت نوت قحاوا رانفر ڪڪ هپ هقیاضء |

 ا هه ردوو هراح یره- ۶ ند اهل ا مرادع هک رلیدروک تلود لاحر ۱

 باج هلا راطخا ه داء سرد و ت ور نوک ر وه انشا ول هد و ک |
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 كلويامه ره, نکیا شعوب هددیهاوله اب حوت بنا ه:قی دلوا

 رح الاعب رو رطاذطارمغم هثب رزوایلروس ناسحا مبا شاب قط فد یلچ

 نرادصعفو هدندورو هد هرس حس و كمرک ارادرمس ینوک ین درد یک,

 هلفلو ار غنتمورمک.اد ندم مهب :ایطعتم راوظا یکدایازار :اهرزوا یساضصعم

 ۱ قاد زس وه اضتفا اقوودانع نالوا ۍرطو IES یسلاهوط یخدوا

 زین واجد فور ردتوم هتل ندناتقولو ا طرض كوبا

 ناهعتسا ییدنفا نیس 1 قیاس هو وکمنالاق یکه اکی هدودراو

 رد شک هفهنور

 ۱ درز ساک یک ەدە س هود ساله مرک ارادرس هرکص زوردن>

 هناطباط ضبرکیدو ترازو ةبنرهباغا ناولهب یساینا یرصی بودیک
 | رد قيا فیطلت نس هلج هل اناطعلذب هنر رازاسواطعا تدروم امو بتر

 ینیدلوا فووم هه ی 4 اشا رادلع یسهرادا تانوبامه یودرا قا

 هکصذدک د تبا تدوع هع“ ور العشتم  ورشم هجو 2 هرک وب هدلاس

 | هما سم EE ناتو راد رانو r هولا مھ یودرا |

 رب دل لوا ا

 | 4 هلهاعم هلا فن ٠ دون راذلع ندنشکی دلعب ین و و

 هدلاعیتیدلوا مدآردو ٤و روج ها تثشن ند ةليش انکو اب یجدرا داعو

 1 هدلاحرب قح هئاوا فن یتونامه یودرا هدندورو 4 هز ساس الا هجور

 نکي را هپ e هدئف> هل وا هی ول - دب ود_نک نرادضو سلو

 هانبسردان و هراتشرد هداز تاق کیا در دیه هدرآ مەھ ییعاضوا والثموا

 ۱ 4 هم اضم هج هرو ذ نودامه ی ودرا نیکعا ماو 4 هر اقم هلا راوطا

 هرکص نددوع هغ“ و ر ك اشا ات i ۳ واوا راحود

 ح راخو ناشیعلو بحاوم بلط و ک نوتب نوت رار ےک:

 | لاخ ن دعبضتو عبدصت قل ود یالکو لبا تاغیاکت ناکما زا

 4 هدا *%
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 ی رابیسلتو بب وصت كثي را ا روز قوا م ولعم هلیدورو رح

 ندنعاجوا یرضکی لصالا ینوک یجنرب نوا كرخ الا عيب ر هرزوا
 اشاب قطصم ىلج یرک ترس یزاغو ز ؟دفاو یسلا و یوطاتا هیچ

 یودرا یرثوط ندزاغوب نا قرهثلوا بصذ م رکا زادرسو مظعاردص

 نامرف ید یکلرگکتسعرس زاغوب ارو هدارا قع نع هنوټامه

 یلوطات او هناشات لیععما ظفاحقم سار دص ناال وا معهایفنههدرفاس 4. دالا لاا

 * داد او ۳ :اشاب ی دلاءالعر ز رو قرت یهاجراصد هرقییاادا

 هدلاح ییددلوا ندنسهسدع» قوهح كهاشداب یصاو لرع مظعاردص

 تنطاس سومان د هلهجووب قر هلوا تاشا# هرابروز یرورمع
 یدلوا شاروتک هصیفت مع هب در هیس

 یایلواراب رصکب نشود هشابا ر روس ید هدنو ام یودراه رزوا كوو

 یهداروا یلاجر یهداویاتسا ) و رارب هلعاغوغ تانسدودنامیروما

 هلا هشهدم تالکوالوب ( لهروت یرلیک هدار رو هدزب راشع؛ فلت رطش هاو
 ید یساغا ی رصکب هدلاح یرلق ذلوا هدکسا راحود هشالتو قوخ

 تاودلاحر یکهداویناتسا )ندنفد داوا ف رحزب یوکدب 1 یوخدلتاذ

 ( ردتمذ هفطو كنهشاتکب تارضیجد یسهلازا راک ,داروشاروخ ۱

 نکلیدرد یک ناق ندنرلگا بوقاب هعضووب كناتاود لاجر یدرید ۱

 ارادمو قلع هنسودنک هلهجور_ یرب رهزسهراح بویک یشرب ندنرالا
 هلا د رگ و درفت هد وبا« یودرا یسانایرهکب فیلعءاسد یدردبا

 یرادرتفد لواقش كردبا هلخادمیخد هنا.هبج وتروما بولا ها یشیاره
 لاسراه هنردا هلناونع یئراظد تاسهو لرع ید هدازك یضیف

 بص رافرطد ف ىدا م هداژ شواح یسهعدلخ رو هسن رو

 یدیشمردتا

 هنلالصا كن هب رک بع هطباصو هنلاع وت كنوناه یودرا تاودلاحر

 اب رمیخدوا هث رزوا یرلتناتوعد ق رادع راک وا بوقاب

 رابروز قحصاوا دورو زادناتشهد هیهرتساس لب یر وس هدیزرک ك شب
 نودا ټه یودرا هژد را راهروط نژتیقاط شی راب داو توس هب 4لت 3

 هب اشارا رم كنوبابه رهع قازا هن رزوا كلونو شالاهط اضن تع

 یودرا عفاولاقو شق روک ندا ات للصم هته ط  یسرویپ
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 بصا ی ۰ کد لوک ی دا فرا ندنساقاخ یلاع ردص * ف وتکعو ۱

 یه هک اوا ۱

 كنناکرا نوب مه یودرا ینیدلوا ح رمو جره هل وا تالوپناتسا |
 هیاضفوردق نام رد هد هسداراساوانورگو ردکم یورد ق هوا یرلمولعم ۱

 ۰ مسا رم یاها نامه قم هنغیدلوا هراح یرغ نداضر ند رک مست ۱

 ۱ یرلکدتا یارو êê قرهلوا ىلج ییالوط ندننطاس ددع و تەب |

 | هتیئاحوررس كشاتکب یباح هاک ی ههقووب یرابر وز یر ےک هدانا |
 | یاحو نون و داشاد هللادا ساو لج هتما رکو ضرف كغایوا هاکو |

 نودرک دسنک زادنا نیلط هلتراطسش كنابلک كرهیدوه همد شاتکب |
 رابدیا هدعلوا ۱

 یری نمد كد, دج ماظن لصالاق ه.بدااغا ناولهب یمانا یرصکی |

 یتلابروژ ءدلاح یفددلوا یر ن دراناشناح هسالجا ییافطصم ناطلسو |
 | کهدلوبناتسا هدانا ینددلوا راداب ء دندنسم ینلاغا یرصکت هدنسهیاس
 ۱ یضرغ یخدکنا هلی رلکیا ما ا نیا ناطلس هلمادحا ھاتف یرلشادلوب ۱

 اوس هرااب ر وز هكى ولو ا یسو دنک هد هاا شاک هلو صح ۱

 ۱ كرلهدآ هنابتسد یکی جن 9ق هلراهلیسو ود و تویمهکب ,یصرح ند: ةدهلوا |

 یودلوئاتسا قح تویم هکح یب رافدلو ترهش هدب وهج هاديه |

 رلیدا علاض ینب رایزیحو مس نوجا یرافدلوا ور هراقاع واقاجوا
 | هدب و رافیح هعقور هدودرا «دیسودنک یراب هيلع ءان ردب وره یکیدید |

 | نامه هرزوا قلوا رادان هدنسهراراب روز هلهجوو و قلا هثلای باره |
 | هراس هلاب روز , هاطرب ده نوکرب كردبا لالصاو كب ر ینرب ر کب ۱

 | قاجواو یاودنکراوید رویت یرکا رادرعس یدنالقابا لوق بوک |
 ۱ هر ؛ رزوایسعا و هدد دص موڪ هب یصآ غانوا كرهدبآ توعد ن جم راغا

 | اشا رادع عفاو هدنراوج قعسور توتشواض هیت ر فتو مرکا رادزمس
 ۱ رکد : وبا ر زو نانلو هد ودامه یودرا ندنکءدابا اعلاو رارف هک نوح

 | رسضحو ضرءاب تبفیک هللا نیبعتو باتا هنخلمافیگ اق تدامسیاول اشاب
 ۱ ر دشلر دلس هزداهسرد

 ۱ یارو لاسرا نویامه دیدج رهم ندندامسرد هبا شاپ یا ےداربا

 | روک ذم یفیدلوا شل دبا لب زت ندترا دص ماسقم هلهجواوا نکبا هرزوا

 + در ۶



4 to 7 ی 
 سم سوق سس بسر
 ها ووبس ربآدایض ولت( ردنشمرالاق یو هکلب دم ۱
 زدونخ ندنهانازب ) یخدرلنا هلکغیا كب رحو لافغا یتازغکبس قاطرب ||

 بودنا دشحو عمجت هلاتر ودع هپ هرتسلس ح وډ: حج وفود( ززتسا اا ٠

 كدا قة یتییدلوا بانه هس احل نواه یودراددص كر. دیک ۱

 | یاع ردص "یی وکم هراس: الا یدل هللا ساک دوو هدیّهصا عاتوا

E |٠ ناکحاوخ ه دنر ف سرم ن رکا ند سر دم لصالآ هلا یدنفا  

 ٠ داب و یدنفا نمار لوا دساح نانلوا لاخدا هن رط نوا ناود ۱

 ؛ نوح ا هلئاغ عقد ارآ تب رنک اهد هسا راشما وب هدر علوا تنامو تا ۱

 ی ۱ باسا لاحرد ند ر دلو هدشر وص یس اسا هدهلافا ك ناولهب ۱

 0 شلردنوک هب هزبسلسس هلبا یسدجم زا قاچوا ا نالک مزال نوجگا |
 ۱  هیهسوسو ا ناولهب هب ر زوا كنولو شاديغاط تیعج هلئروصوب و |

 ۱ ىدا شلوازمک هنسوش هزل س ند-شال هرق قثرا قرهلوا بهاذ ۱

 یسولح رابخا یر هلود عوذو یسولح ننامطصم ناطلس ایقاعتم ی |

 0 نوبیا طخ نالی روب لاسزاو رادصا اباطخ همرکا رادرمس یواح |

 | هنوامه یودرا اغا ناولهب هرزواقما

 0 هل فاکر رازهو هلا لاح ج وک نیکعیا عانتما ندکلک هدقدئاوا توعد ۱

 0 ردسءوقوا نوا طخق رنلوا بلج |

 | قرهلوا یراس جد هلو یودرا یراکضرغ راکفا یهدلوبناتسا |ا

 | ییییط مما یرالراقیچ ندشیا تالاجر نائل یرادفرط میلس ناطاس |
 0 صاع هیلس ناطاس هسا ی دا نمار هلایدستفا نبض بول وا ۱

 | هنهلع اغا ناولهپ هدرک ذنا فلاس سلح هةشپ ندنراقدلوا صصخو |
 ! هرزوا E ندنراقدلوا شمزبسوک تنانمو تابث |

 | ندفدئلوا لزرع یسکیاوب لواب لوا یک یتیدنوقوا نواه طخ روک ذم ۱

 | هشغدلوا تاذرب ندمصع ناهدو ندالع جافا ی دنفا نار هت |

 | هل الجاو ین هب هلاوق ل نملا دعب كر هسیلدبا افتکا هليا رع زکل ءاثب
 | یدنفا دیج یعیمرک ذن كلویب و هیجوت هب ی دنفا شک یصنم لوا ٌديساحت

 ۱ _یمرکذت كوب ر کیتی زوج هرکذت لوک جو لاعاردص یب وتکم ||

 وا تنارق لوصولا یدل هر هزتساس ۱



 شاو كتعفر ماد یسادنهک هش ۰ نحو یادج ادوبا راهش

 كيدجادیشر رادب اکر بوالوا جارخا ندو اه نور دلا كد را دقوح

 ی ام قرلوبعوقو هلل تس هج راقب رط هلخلوا یرابرهنش راد
 ردشاوا رادقوح شاباغا حاتفلادنع یییامو یسادنهک هنن رخ اغا ماس

 هدسه وق رع مول هلکعا روهظ لالتخا یس ده دن وب اسمش تر ودان او

 ردشاوصوقو ترادصلدبت ق اھ دورب

 + ناهیجوت و نوبامش یودراعلاقو ضعب %

 | یشزکب هدیوک هب وشراقرکص ندقدراو هبرتسلس نواه یودرا
 هطوا نشد هدهسبا شخلوارک ذن یتروص ك غیا صالح ندوا هیسور

 هل ساشا زهساطو طض یسهطا شالءرفمقاو هدیتوشراو هرات |

 هدنسهش شالهرفو بودبا طض یول ەد ممالوا ندنغیدلوا شابا ماکحا |

 ۱ ضب؛راداکوب هلکلک مزال قعلوا تک رج ورايا هد دو هدب وئوط عقورب ۱

 ۱ شک تولیکح یرغوط فسا ر ۹ روا هیسو ر کوس وا ب تست هرب ! دف

 | شال هرف هلرکسع راد دمر اغآ ناول هب ر .ه هن رافدلوا |

 | هدمرتسلس البدبت هرصرا انا ناواهن و شعلا سرم هلبا را ما هتس هم |
 | رادرسهروک هاجم او هدکفنک بولک هوبا یودرآ ا

 یدیا شحوب هدکع ا نمط ص ٥ "رکا ذم بوشب روک هلبا مرکا ||
 ۱ اغاناولهب هکنوح هدنراکدشا نیعچب رلقاع ° دنزاغوب زک دهرق الا هجو ر ۱

 | هددیضقو ید كلا هک داش هلیسلوا ندنرارادفرط یطصم ناطاس ||
 | دوا عامعالا یدل نس هتف ككراقاع دوخا و هنس هاا طم قاوا ىلخدم ||

 ت٤ زرع هلوساتسا ا واقاڪوااب و ثأر د هنار>ا داسفر هدودزا 1

 لرد ینبم هنس هظالمو لاقحا یسلیا ماسبق هراومهان راکرب یک ما |
 | یسارجا ةینس دارا قر هلو اریک رارق هد هیس تنطاس دزن یصوص |

 أ , ندتکو دبا شل زوم را« ااو ا هاننشاب لک مهار ا مرا ازاد رس

 ۳ : رلیفصا عانوا حابصلا لد ناتا بوبا یمادّفک لوق نره دوا |ا
 1 ناولهب نوک ل وا ءدهتسا شابا اتسک | یتملخ ینلاغا یره هلا بلج |

 ۱ هر هیات تست یدل 8 تك هدنعان وق یزسدم هرتسلس اما

 | لزرع ج: ضرغ نکل رایدتبا لرعْ تو 4 / بوردنوک ربخ |

 ٭# بویاوا
 ةا س حسا الا



 ی

 ۱ هاو نالوا Ey نسب هاچ تک نآرولشد رولوا رادم هلی 1

 ا! شاپ هدجراخو رایداوب وق هکلرکامنب یلجو نخ ناعشچ هتسرک
[Caبو د یر رطح 7 قطصم ن ن اطاس هکنوج یدبا اشا  

 رار ۵ دی دنع رهک و رج و رح ی ند هانز لاوجاو رس هدازآو نورد

 یناشاب ر یسو» دن طاس ینیدل وا شک و زرآ وربندرلتفو هجا هدلاح نیداوا

 تسد كنا نوت نوت قاود مامز ا ه:ةددلوا لا اف اک هس وسد ۱

 ندنر هلال اسو 4اخ كا: نکن دوا ند هد دلوا شعنا ماس هنا

 دوعن ندا درا و مش قاط ندن رلنرگو هر اهم یرلفدل وا شعالفاصلامو

 ي کو ال وک نالوا ۵ دنراتمد نافارمص صعود و یه ارهوجگو ۱

 ایشاو دوعن یلک قدهدایف 4: يد زج یی هدیغ اوج ص»ب و قرهروشآ

 هروح هب راتبتسلو د دون هحرد ید ناذغتتم انس بودا سالتخا

 نکا ۳۹ص راسو و وا نوردنا را دلآ + هدص> < نک ر اوب

 راتاو له ۲ام )ف ی ا ا ا یرلی طب هل هرلدیراح

 0 ندقدلاو هدر ا كنود نوش یعو> كلاب شاو لاوما هوب و لوا

 بولا هر تاعطاعءو ماه هد ام ملس ناطاس ھ2 سا

 رد هدکل هثسرر ندنکاهثسر حوا تالولگندبا روه رکو ب نکر واب ر 9 ۲

 هلاځ كيلوت هم كر هیع | تعاشق 9 یجد برم > اے لوا ردشادابق

 اردک مارا لار ادا چست ةر اد 5 کرد ثارمم یب د را! خاو

a ۱ا سش روخاربنالواىسو صاغ قلەتەپىرابر هش فر  

 ملس E یغانوق كس دنا مالس الا ۲ رخ دره ا ۱

 دفا هدهجرد یگرب یدنفا ماست هسا! هدناواوب نوئلوب «دنراوج

 هر ز وا ی وب بی رفهزک رم ندنغی داوا ماوعو صاو> مج نحو مالكا |

 "هرو بودا ما ملا یروصاعتاو عروت جد هدصوص> وب هرزوا یکلسء ۱

 هدقانوق روآ ذم لردیارانسا هللا سو رغ اا زوزکیا هیهام ندلوئتم ۱

 ردشانا رارهتسا ؟ نامه شرف ۱

 كبناء ماس نالوا یرابر ۳7 راد سە دا یتوک یو نوا لرد <= .الاعیرو | ۱



۱ 

 46 ۲ هات

 ۱ ۳ :دارهش كل. ار هاش قطصم ناطلمس توک یلاص ناو

 | یتاوا یسادنعنک ناطلس ءدلاو یدنفا د یک هادوق نالوا یال |
 هلمدناما کرک ناغد اما نی سدح یاب یبهوهق کاشان یسادرفو

 / دو ید ظفاحلملن یا "یهوهقرس نویح ندنونامهنوردنا

rیدلروی عارج لبا یخایجم زاب  
 بودا ےل لاسرا هلا راس راب رهش یف وک هن شک یی دب یت

 ود امھ نوردنآ هرزوا قند قضا 4
 یدلدیااشا ھت

 ك لالح هداز یئاحر نالوا یرادرهم اسان م (e 0 ف وک لوا ۳۹۹ 2 ۱

 | یرانرمضح ناطلسهدلاو ینوک رازاپ نال وا یسر رخ الا می ر

 نآطاس بونلوا لقا هنوبامه یارمس ندیارمس یکسا هلیایالآ ےبظع

 لابقتسءا ندنهاکشب ويف هرروا ی رز هدااو یرلد د سه ناخ یقطصم

 ردتمروب
 یالآ ام ناطا۔بولوا یالآ ج یتوک هنشهب یخ كموق صهامو

 تراز یب راةب ر توراو فنر + ربع اج علاوہ یرادګ|دجادشا هلءاالاو

 هب راقب رش هبر كني راترمضح دبز نی دلاخ بویاونا هرکص ندک دنیا |
 یزاغنا ۶۶ ناطا یر العا دج هنن ادعا رهق ندنف دلو ارفع تد وبودک |

 فارشالا بیقنو مالسالاحشلر هک زار یشب تعا نجل كنب راژرض> |
 رادرتفدو تدوع هللا د_یلقتو دنن هننکوش نام هل رلت رشاب كرا,دتفا

 یارهارح ینرهلوا راوس لدئص نداروا بولکهلبا یالآ ردق هئسهلکسا

 هلود ضد « دن نوا *سواج راب>ا یدروب تع رع هوش

 هو لیمعسا یوم یکاح ساف نعل یصقا برع هددرمص ىیدلزاب همان

= Tag e eae aa 

 ردشلردنوک نویامه هما هعطرب هلوسأ سد | كن دما بش هحاوخ جد

 رووا دارا هیر ۰ ( هدر ز یروص
 | كندناکرسهلا انک ےھارا صوصالا لد كتاود لاحر نالوا لوتقم

 كنقولوا بودنا روهظ یتاعطاعمو ماهساو یتارهوعو دوم قوج كب
 هب هب رس فراتصء ند ؛تدلوا داع هب یری بناح بهرلتوب ززا

 ت —

2 
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 یدبا کد لباق ن 3 اخ ربع ید هلا قاغا كندنفا بشو

 | دادما یمدآ شبا نکلز دقوج ناارا بصدعو ناینسا دوف هدربهعره

 | ند هعفوو لصاطا ر دقو یکم هعشب بوشدب هدا شدا هللا تقو |

 ۱ ردچراخ نداصحاو دعدجر ررضییدروک ی ونهویدام كنود |
 | شلروک ینانسحم قوجكي و شلروتک هدوجو هلیفرص راکما هو هله |
 | هک ردتدد اوهقج هثاوا تفت مظع یسافلا ددد لددج ماطد نالوا ۱

 | بور دتشواص تارطاتو لئاوع لو لو هلعالود هش رژوا كنا |
 | ردوا قفوم 7 ه.ماظد رگ ال هەر یتغاحوا یرصکب تاهن ۱

 | زکاو ز دشمارغوا هزار رم قوج كب یوتععو یدام ه دهرا ون نکل |
 | یکیدتا عضو كيلس ناطلبس « دب وینرک ترف تفورپ هلی وب هبهزا |
 | یدیساوا شاک لساسمولصتموربندتقولوا هلصافالب یلوصاد دج ماظن |
 | هدانژ اهد یتوط سو تکم ی دور ولآ لو هقشب هود |
 | هد اماذنحاوقارساو رلهدنز الاجر مع ناطلس اعقاو یذیارواوا |

 | قل هری« دونه هلتکرح رزافه هنداعو عرمشو راب دي ڪڪ و زانا كن |
 | لة دراي دلوا قعس هب هح رو پەد هيلع ءان رلیدتنا رفته نوا

 ۱ كد هما ید ماظن ناو مض و نوعا یمالسكنلءو تاود نکل

 0 هراف جاقر هکلب ها ناغرو ر نوجا هر ر لکدیبلږ اراد هنخرر دقوب

 كرلماوا باکو ر دور أ اهد ن دعا نیا لوس رب ر هدرهشرپ نوح 2ا

 | نوجا ناپ یپ راقدلوا شا: تناسیخو تناها وپ هل هسنلمو تلود |
 ۱ ۱ نلروک تجاح هژیصفت هدا ز نذنوب ۱

 ۱ كعا اےس زا دنراذع وک یسترا رازا یجدرد یرکن توت می ۱

 | يحاوا شب ورک ذم یتلاعفاو راوطا كنسا رفولاحرو ییااوخا ض |

 | طخ هعطقرب ریادهساق او رب رفت هدنماقكناثاب ما اقو رعشعیرجاوزو |

 | سواج هراب رگ: و یدنوفواانلع هدیلاع باب قر هلوا رداص نویامه |
 | سا یزهرشمهو كم ناسکسزود ندهلاهانش فرط قرهلوای شح | ۱

 عالفو ی دئلوا ناسجا سو رغ كس یر کب ندندق رط نال ۱

 | بواوا نود ابمه ناسا شو رغ كيزوب هج هقبشب هتنارفت هعبیس ۱

 | ی دنلق لابسراهبزانوبزکد هرف هلیدب انا نطص» یشو اچ شاب غاجوا |

 نا ۳3
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 | ید د تاک شاب قاجواو نام لیا و شرا فو قایل ا

 : | زن یجد یس“ وە رکید نالوا یو موت ندر ط ناتو یدئفا ۱

 هلهجووبو رلیدت | لس ه یدنقا ت تا هرزوا قوا طفح هددلءءاود |

 هثب رادهاقرلقاع م رکصنددنلوا سانلار تلخ هرات اک مزالو هژ دام رادنس |

 رز دیک هتم رپ ولر راب رگ راسو
 مدلیذیراتروص یایوبامه طخ نالبروس هدیشک هنسالا لرکو كتح رک

 رووا دارا هلیعر (4)
 تدلع كلر و نأنیمأت هلیسهلماعم یضهامیضم هدنس ین كرات هلو دعو

 یرادنسهدهاعم هلا راب روز یرەنلوا بارا یالآ هلن » هد 4ساآ شلوا

 | هنادیم هلسهیعاد هلازاو عفر ینالدحو عدب عقاولاف یدیارلشغا ےن

 | هلینادحا تلاذررپ نایلوا لثلاب قوبسم هدنلود هلل وب كراولتلود نافیچ
 ردندهیرصع علاقو بارع یرلمالشاب هشا

 ةة طرا هدلالتخا ناوا ندا دا وا یشسا ل ازدان داو ولت راهم 3-۵ و و

 یک لارما سھڏو یصقو ضرع كم هجلاهاو یدلک هت کس هر هب دلب

 | هشالت هداز كب یاط ضرع لها هد هعفو تیادپ ویدلوبعوقو راةلانف
 ۲ ین وطع داتفر هلی وا یدلوا رذمللخ الصا هیموجع تا کیا شود

 نکا یدیشلوا رکشنم س ۰ همان هتسلوا شاریدشک هح بس رر مط هلل وب

 ردلکد نایب وډادهت لبا نابزو راسخ عاونا ندنا بتر" هپ هيلهتاود ندنوب

 ابه الماک تابینرتو تاش شت هوب نانلوا نوچتا یرفس هیسور هلججزا
 | سکر یدلک لاخ هثذوغنو ناش كناود هدنرظن رایغاو راو یدلوا

 ۳ یوریهدوجار سام هناخ د.کح مشجرد تی ( ققورب سکانو

 لفاسا هورک و یدلوا روشنراو هشنا (سکدنک من ارادم هک هر نامش هلفسای
 وربندرانآیز هات تا ود لاحر نالوا E یدلو ز زو هدابزژكب

 تاوذ دوح ولا ردانو تامولعم باععا نالوا شع یرەناراود هدنا

 شيا والتموا الا شو تنابوروآو هدننامز هیراحم هلبوب یدیا
 یا تاعلاص لو هاود قعرافیح ندا یلاجر تلود نالوا یرارا

 قامولعم نت اداتمع ید الکبشم قلوب مگن رر ةا

 ۳7 بیو ¥
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 یر تنایخ ربص رکداح كزا روز لا یسهسشسیدناقاوا هذخاوم |

 یدیا
 راع یلبا مورردص هرکصندق دلغ اط تج یکه دادیم تا دیلعءاس

 دقح یلوطانا ردصو یدنفا هللادبع هداز یرد قارشالابیقنو یدنفا

 یساضاق لوا سا لعق و یدنفابس ندنروآ هباب لوبناتساو یدندا ۱

 یسوم ماگ اق قر هل واتوعد هنغانوق مالس الاش یدنفا هدازدام |

 ناسناوادععهدیم السالا حش روط> هدلاح ینیدلوا رض اح ید اشاپ

 . ارچا هلباراضحا یراتلک ورلیا كنولقاجواو اغا فراع یشاایکس سلع |
 ییالوط ند 4 داح ناللک هروهظ ر دملا بسح هدنس ولت ا نائلوا

 دمای ید ندنفرط رانا طقفو قماقلوا هذخ اّوم یرب جه ندواپ رهگب |
 توللوا نانو دهعت ندایفرط یراصوصخ قماملف هلخادم هثلود روما |

 هه یکیا هرزوا نوا یرتقرلا ی ضحاج قرا كنیدنفا بیت هد اموب
 فلاس هلا ماقح افو مالالا حش یس هح هنر نولیزاب تح رب قرداوا |
 هل هناک ولم نویا مه طخ یسالاب مهقلادعب ندنرافرط مالعا یا رکذلا |

 یدشفا تااح یلیکو سدر ینوکرازاب یسادرف هرکصندقدلرویب خش وت

 یجنافب مشت ندیلاعباب قرهتوطو راقوب ندنسک و ک هل رالایکیا بولا ینو
 ىد أفا بم ندیمالسالا مش فرطو ند رومٌأم ضا زا اغا مطحمو

 هلدایالآ ابک ار هرات آ هلن زا هع“ ر هسلا هدکلو هیعرش همد صمل رگیدو

 كنب بویلمالس ندنس وق قاقز ناطباض هلج یک یرلقدراو هثسوبق اغا

 نالوا جردن هدننوردو تنارو ی یدنفا بام هدیرلفدراو ه:_ساط

 هرکص ندکد تیا حاضفاور سفت هناظعاو یی هغ یش ثبداحاو ھم رک تابآ
 یکیدسا تنارق ییوپا-مهط> یهدنسالاب دوا بور و هر یدنفا اش

 ابا طخ هروهج یدنفا تلاح هدعب بودیااعدرب یظعاو هیناولس هدنبقع
 ولتک وش یهدام یککیدتساا دیس لر دیافوخودد ردت رلشادل و رااغا)

 ید رد رلشءاص تمدخ هرس یرلتلود لاحرو اع هلج و رمهاشداب

 قدلوا نئمطم یاهیاه) هن رژوا یسعد (یعدلوا نئسحطم کل
 ېر هک: كر دبااعد وبد (نوسلیا نیکسک نجف لرحهاشداپ ولتکو شامت هللا
 ناغودواغافراع یسابنابکسبول ایت هرزوا قعاواظفح هدنغاجوا

 یلونمو نايا یشواح قاجواو راغا یرالوزعم یشابنابکس ماند ییاحو |
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 | ندهلاخ بحاص هث رزوا یرامادعا كلاحر شعب ابقاعتم هد هسلا شبا
 | ندهناخ لوا نیا هک ءان هنکیدسترا ماعشتسا قافو ی و نوات یوب

 ۱ عقاو هدنراوج هننایلست ا ۱ قرهشالوط ندرالو هراص نوح رو

 ۱ ها ول هدنراوجیغانوق وک ا لواهکو بااح ش هل ری ا

 | ندنکید رودکوا هدقلارا هیلع ءان شءااشآ هئس كتسو دک وا هلع
 | هداروا كل ودنک ی ساطخ ردام داو كت هسک ر نالوا یض المرا
 ما ظا هدنرورهابیقشا هو رک رب نداروا اتا فتاو لالدتسا یتفدلوا نت

 | هل رالاح ی وی ایثشا نیکعیا رابخاویدردولقاص هداروب یرادزفد دیدج
 بوجا ی وہ تاذلا هلردبا نقی فج هیوا یسهدناف كنا فنخا قئرا
 ش۶ا حج هداروب یرادرتفد دیدسج ماظن ) هدک دید نگسزنسیا هل
 | هدشلاهب مد ن قبل رم نییدار هتشا ) ه رزوا یرلءد ( نْغ> هیارا

 | تو وط كرهبد 3 کحهرون وک ها دیم نس لک ) نعدرد ( راو خدم

 | یییما انب هنس هلشف ۳ ش هيلا یموم *یدنفاهک کما شلزود هلو

 ۱ ییراشابزوس رلنا ندنشدلوا تلا مرک هلی رارضعب ندولفاحوا هدقدلوا

 نیل رایطوق هفرط لوا هرزوا كم | هباج ینا ردا هاک آ ندهسیضق
 A ا لوا نکیا رروتوک بوت وط یاشار شا راشتا
 رد-یهاوخ رم كنغاجوا یرصب و رد رم ادلود مزب یدنداوب ) كل رددا

 هثب )هل شف تولا ندنرللا كنایقشا لوا وید ( زر روئوک هی هلشق ناز

 قوب هراچ یدشود دغاجوا ) ید یزرابتخا قاجوارا-شهروتوک
 یخدوآ رلشعا ساما یب وع ندسعق ابق كر هند ( نعل لد یشرپ

 هنغات وف یسادرف بو: رب دا توب هد هلق دهک وا هلکعا ومع

 ندا هدنگا تاوذ نالوا ییاسالا روطسم هد دوهعم رفد یدلردنوک

 ردقوب نالو صالخ هعشب

 كر هرب و خاو جر هر هل شق هلیتفرعم یطصم یجاخزف هک لوا

 ردشاوا مارکاو تفاض ند هناهاش فرط هزا روز
 ماء قثرا شواو شاوب لوصح یضارغا لداسف باعا هلتروصوب

 هدب یایکج ندشدایا كن رکسعو نوایغاط تعج هوا ك٤د شلوا

 راحود هدورلدا هک دیاش طة یدرب سا قا اق لقتسم دامام اشاب یسو»
 سس

 دی «ذخاوم #۶



 ۱ رلئوب زالوا یش هل و ماج یهب ۲ at نیر لاو و

 | یالارب راردبا نتمدخ ید كن هبیلمتلود ردرلناک زاب راراب منشا کنهلجج

 كف رحوب یرولوا كعا مادعا بجوءالب یتسهلوع» یعذو اباعر,مرجیب
 || نوسراو یسوبف کاح هتشيایسوبف اشاب هنشیا هسیاراو یساوعد هلرلنا

 | کفی رحوب نم هلوا شيا نستبسانم هلبوب ن وسلا نفح نوسا لاصرع |
 نا سد ی او هلکءد (تبا عفد سو دنکو ت ترم ریس مور

 ۱ نا یاش لوا هلا فاع و دورا شط قرحو شکربس یی هلصو

 | بولوا لوغشم لنلاطعاو ذسخا ماد رابدوھب ناثاوپ ہد وسور كلام
 ندنسهوخو راث آ كن الالتخا وللثء وب ندنرلف دعراو هن ثداروج الصا |
 نددانصاوراج تالوبلاتسا هلرا مرا كلذک یدزازااوا راد هص> ید ۱

 رسهدازآ توو ره نبع هل رزق دم وب هدنرلشیا هقینلوت ید یرلمور نائاوب ۱

 تالوتناتسا اما یدزا نمروک ر رض هنوگرب ید. داالتخا مانا قرةلوا |

 أ

 هدنسیفح امولیبد روما كل هبلسهلود یراهدازایصا ناتلوا مع واراتف |

 1 ن روم نالوا نو ۳ E تلم هل هدشناسآ توو نږراق داوا مدنی ۱

 رک ذلا فلاس ۳ هژرقه لوساوب یدززازغوا ها 3

 ی ته یرادوفد بجا راد | ۱

 رشا ناح صلف هلک شود لیخد هنس هاشق كتحاج |

 رارروز نکباهداروش ساع باس لاونمرب هکر دهرزوا لاونعو یسیصفت ۱
 دیسهب لاح تم الس نوجحا ی نلودننک هدنناوا یول ےہ .متنادیم تا ۱

 هني زارادفوح هدسنجورح ندیماقم اف روضح ین م هنش دلو لاع> الان ۳1

 ندنموقییویرگ رب مکچهدیا تو ۵ طاق زار را ۱

 و ید نس مکه دا ندارون) ا ا * ی اب ۱

 لا یرهک اب هر ص ردالا وا دف كم د راح یراق شوانب درد خا ۱

 ند اسوق سان رە جاك لاو هداس OTR ) تیک هغانوق أ

 ااو لوخد هد بس هلا ك رندن رات سود ہدنراوح لا باب بو هيج



{mF 

۱ 
۱ 
۱ 

 لدیدج ماتظنو شل وا یرادزتفد دردسج ماظن هدئتنادب دیدسج ۱
 | ندنشیدلوا شاوب لوصح ,هل ممه *یزا/بسد كلا فای شما

 ۱ | هسوک تییبصم) دقو هوا تاج نشد كنا هدانز ند هل مچ رب رصکب

E Eهعفدو تح بوت هل شيد ا ڪا كرد ( اب ید شوخ  
 هنس هناحلحاس نکرولوا را سار کسع هنسهش یوطانا ندنفرط لا مور

 | هنمادعا نا لوا ناد دلج هدنروهط :هعفوا رظا هلاحوش یدیاراشعآ تفت
 *یدار یسهرب وهيچ هنا دیم هلدناما .هن اسر .سکهااب نکیا ظومم یرلمتب مایق

 هبا هاعاو .مارک | و تک ns یکم. موا بی |
 روا ی ودنک تو زن تن هدیدج ماظاو .شء رادو نود | ۱

 ۱ هب هناح وطو ش س هراس و ۲ (روذعم رولا ۰ .A ۳ موک,ههاز l> مو ۱

 و رو ره ست ۸۵ بسا pa > ید یر وط HS و

 ۱ دودج لب a شا مایه ۳ طاخ فیت |

 هنک ودیا یشزوک يخد یب رولفرط هعسع راکفا ما دوبار هلک ا. تدخ

 | قر هشان هن ,رارا س ا كل ەبلغىم.بواوب لوب دیساصف ره ی د مرک يو |
 ۱ iE هبفروز كلاش ماو نارقا ییبم هند لوا, شع وف هنلوب نشا 1

 ۱ هلا تناما تملخو بوراب و5 یسک ,هدنماکنه هن ر وهولن,دشرب یی داوا هراب !

 | لوطانااشاس,ندسارقا ردشلوب تعالس بوڈان ه هناسرت
 | رادنبدو قع ) ,یخد یدنضاكم نیما دم هداز اشا نیما یرکسعیضاق |

 ۱ ندنفرط راغاوید } راراب هزل نوساناتیعع هدا دی ە هلم نوساک ردهدآ

 ۱ بوردنوک مدآ هنخاوق یدوا مالسالامجش هلفع وا هدافا هعذد یکتا

 | یدشهامقیس هزادیم هدلالتخا ماا كلوديا اشتها هده .رأ شلیا توعد |

 ] ندضارغا باحصا هداتنا یتیدتاوا ,لاغتسشا هلراشبا یللد وب هد املیمتا
 || هدیرانولو یدرب و هلصوب رب هنلا كديعشابق بولک .هنسکر_ یللاسش یشاب
 وطناع"یدوهب ندكبافارمص هد نورد یددزکیدا مادعا بوروتک هلام |

 ردد نوا نک لغوا نالکو یرالغوا رغنط فارص ندرلنءهراویجاشو |

1 
1 
1 

۱ 
1 

 یهلصو ندنعدلوا .دزرفد كنيعفاق هس ارلت وب یدبا روطسص ید

 | ی هیا هاب هد رات وب ام بن) بورد هللا كنيدنفا ىلع ندنرلب داک یر

 4 وید ۶
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 (م هیلبا ضرع هماسانب رلنوس روب ناسحاششخ هرانوب نع دفاولتکوش |

 نوساوا نوجا هللا ) هنفالوق كنولفاجوا ید ارسو كزەيلبا تا ود
 ه كن صا یسهظفاحم کالا ا تس ار هیساب وسودد (نکیدباعفد یهداموب ۱

 یهورک رافاس# ییالوط ندنوب نکل ردشلیا تمه لزوک یسیرغوط ||
 یدیشعا ظیغ راعضا هنسودنک |

 ماظن ید یدنفادمسأ هداز طاص قیاس مالسال میش هکر ل را روژ

 ه:هیاع رلب رھک م دنس هعفو هنرداو شەرکك فدرس هرمص یرلجو ر ددج |

 ضب نالوا صصختم هنوردنا رک و كنالرکن دنشدلوا شعر و یوق |
 ءوسرپ ه دنع> لع هدانوب هددسدآنوق هرا دیه ی)هلازاو بلطخد لرازع ۱

 یدنفا مالسالا عیش هرس هعلاطهر واسه دنا تارس ید نوای رولوا لاثد

 ند راک دتا رظن قرمص ند هیعاد لوا هلکهزتسوک تناتمو تاب هداب ون
 شقتااقتخاهدنروهظ دعقو هدب ولوالخادهدب واطهنف د هدانا لوا هةشب |

 یتیدلتوط ںوالو لا دنفا فیطالادبع نداسر دم یا قیقد ناق نال وا ۱

 ر دندالع یان نابق ) یرااغا نادیم هدق دلوا لصاو هالا دهتا یربخ

 بوبد ( نوسألوا هلاوح ه یدنفا مالسالارعیش یب د ان نوسلرونک هنادپم |
 یی هلبالب وات طوف رلیدةیازب وک یتسعاراب هدنادیم یکت لود لاحر۰|
 ندای نابق هدرعا لوا ندنسةندلوا ررقم یمادعا ملا لبدبت نقب رط ۱
 یدتلوارادتاهشنور كناسحیالوط |

 بورك هاو ںواک هاد متا یر ندنرلشواح هناسر هداننا لوا ۱

 لطعمرلشباو یلاخهاسرت هلمبسح قعلوا مادعا یدنفا مهارا یباح ) |

 اسو ییدنفادیشر یطصم یدتا مالس قلخ هناسرت هلج یدااق ۱

 نوک لوانابه هاکعد ردبسانم یمهلج ككراضح هدک دد ( رازفسا نیا

 ملم یف ر كناادح طوف یدا ر دیک تعلخ هب یدنفا دیشر هدیلاع با |

 قباسل یفاک قی رفللاب ندنغارادرنفد ثلاث قشیتراظن هن رګ روما هلغلوا

 قش قرهئلوا هیجوت هیدبفادیشر ییطصم هاون قناما هناسرت |
 یاو هبیدنسفا نوع ندنوامش ناود ناکجاوخ ینارادرنفد تلا

 ندنولامه ناوید ناک-جاوخ ید یناما هناح رض نالف للاخ ورندنوک
 یداروم هلاحا هب یدنفادجخ درس

 ماظل ب ولوا قورع» هاکءید کک وک یدننفا ذی شر نطصم



 | عطق ندنویامه نوردنا هليا لود ها قد رط نوحما سفن صیل2 |
 | نوامه سور هتسهدهع ەسماحان هاکهروک نسح ردن نتروص هقالع |
 ۱ ینس هی نامهو شمریدتا رادصا نولامه ط> هعطدر نوجا یساطعا ۱

 | :تتسارجا توااق هدتنیااع باب نود امه طخ ہد هللا شمر ویلاص

 | رانروک ششاب لافص هدنعوطةءرمس هرک و یدتیشمامهلوا دعا سهت قو ۱
 | لیوحو باق هنمالک ( ادق هلافص شاب ) یلث» ( ادف هشاب لافص ) |.
 | كنهب رکسعرومابولوا ماشا لبا عفو یکیاوب * رتشعیا ار هتساو لره هلا |

 ۱ مالس الا مش هرزوا لک ةا ذيع تا هت یسادرف ن وجا یهطن

 ۱ یسلربا هوج یسادرفو رل دک دن را هناخ هک لوا مالعا یالګو ۱

 | بوشلرب هللا ولفاح واو بودیا مم هدتشاادمم تا هن رها ىلع یتوک |
 | (ردناز را هناهاش هدفا هسا هن رکساعلا ) ردبا سلحم دفع |

 | زکد هرف هکنوچ رلیدشا جارفسا ندنر «درکرس زاغوب ود |
 ۱ هدیروهط هعقو اسشاب دج ےب ا ندناربم رم نالوا یظاحم یزاغو

 ئ را هداق لبا مو راغا نط صم یشابق ندنغب دلوا شلباافتخا هدنس هلاخ هی رارف ۱

 ! ی واطم ليس هیأب قایشاب یباتنروطساما هحور هاکیسا نخ اغاو تراظد

 ۱ ر هعاق عقاو هدئفرط یلوطانا| ید لیعدوانرا ندرلهدرکس یداروس ارحا |

 | رکددو ینلاغا یر هعلق یلوطانا ید اکا هلکعا ساما نغلاغاو تراظن |

 | یاس هرهاع فناسرت هلهجو یساملا يافا نايا یلدرویاب « درک رس |
 كب هدف دنلوا رانةتما یما رم كشع هدرک مس رکید یداریو ییلنادومق |

 تیروعأمو هنر ولاوب هدنس هد هيا شعد مةسيا یش هقشب مرتسیا نوتلا |
 | یکصاخ هلا هيمو ها یرکب زوب هرئکصند هرواحزارب بواتید هتسیا |
 | یدادناشوخ هلهحواوا ید یرطاخكنا ندنغب دلوایضار هتکارعاعت |

 | ىلع هشواح یدبنوا نانلون هدنراتقافر كرل ,درکرسو عوشاب مهیاایومو |
 | ن دقدناوا ظنت و ببتر راهیموب هار فرقو رمشللا و رشبخلا مهبنا مع

 | یشابنابکس هدنراک دتسبا هیموب هعقارمشمرکد ید یتارفن لرافاع هرکص
 | یرلک دنسدا كرلن وب ملکد ناخ تلو دو ند ن رر.تخاراغا كفاب) اغافراع

 | لالاتبب راو نوبامهرفس الاح رووا خلاب هیدجفا هسک كيب یونس را هیموب
 | د دنوغاوط یراهماسا كران ول مه هدا یاهاو ی م والعم لاح كنيس

 هک واتکوش #
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 رانوساک ردهدوق یدان وط هس وا رک ( جد هب یعقابق ند چ دلوا

 یسودنک هلکمرد ۵ شراربخ هجول رک ود ) رانوسروک یتیدیف بولا ارج

 e لپشواچو بولک مهسا هورکرب ناب » یا نکي داود

 تالاقص ا ردلکد نم صالخ ی زر میس ۱

sea 

 فی راشهروت وتوک رد هنهاکشی را هدد هلی راهح عاون

 | رلنوسنی ثحارتسما رادسةعرب رد-ةوب یشرپ هن زودننکرلزوساقروق ) |
 | یرب ندتلود لاجر ییددلوا هنشت هک محا اق هده نرد یګلر, ربارب

 هکع رو ناين ورب ندننس تناد> هدلاح ینیدلوا دوح ولا فیعضو هیئلا

 | هب ورلبا ندناو شلاق بوشود ناوتو باس هداروا ندنفیدلوا شماملا
 بوروشوا یق.ایفشا لاحرد هلیسلوا شاشالکا یکج هسیم هدیا تکرح
 رد را ڈالا لاصبا هننادیم تا یعوطععرس نامهو راشم هل هرات

 | هننادسیم تا یعوطهرس ید كن د-دفادجا یبناک رس نوک لوا هش و

 روناوا رادتا هنلاح هجرت یتآ هجورب هلکلرونک

 | یرلترضح ناخ ےلس ناطاسبولوا یلغوا كني وارب بلا ود *یدشفا
 | نوردنا هلکنکب یتراهم هدیژادنارت نف ندنرلکدتنا سوح هکاشکن اک
 | تورو اکذو یناکرس ید شعلا قاسطا هنندادع ایرق بولا هنویاه

 | مظعا ردص بول و رابعا هداعلا قوف هدیهاشداپ دزنو بولوا یحاص

 | لیدب هدنروهط هعفو یدریا هنهادمو اراده هیودنک هلی رلنلوا
 عفاو هد اتم” ی رک ناغطزو كنسشاب یا ] ودك كردنا تفایق

 هتسهارطا كن هناخ لوا راثلوا روم ام هنس نکیشعیا اسهتخا هدنسهناخ

 | شاشودرخرهشود هقاتز هدقدلن ۲ هعاطیکوشراهندنماط كن هناخلوا

 كره, د نوسلوا راد یر ندنرلنالعوا یم نانلوت هداروا هلفلوا ۱

 یسارعش ضب لرے لوا ردشروتوک هننادیم تا بوسک شاب هلا |ا

 ( رب قجوا ردوو کب دوکو * رة یب وماط یدّسا ندماط یدحوا ) ۱

 رس هللا باس یس هطو هنم قو رح ك روهشم » دق تلب ۱

 ¥  e E «8نمان ۳1



# ۲۳۲ F% 

 | یتارادزفد د دج داراو قناما هئاسرو قارادزفدا ررکملاصغت الا دمر

 | تساعود "ملکنا هدلاح یکداک هدیارود نیر بصم یتراظن تابوبحو
 هب رګ روما ییا زس ءاظد ثكنتامزاوا هصاع هاتسرت هدندورو 4 داعسرد

 لزرع ه-ذملوا لج هنکلزرمسفال ك دنها لپسع ىل هروم نائاون یرطات

 هد اک نف یدلوابصا یرطات ه رګ روما هجر ت>حاص هر قرهثلوا

 | نیکو رافو بحاصو نیطفو هدازایصا ردان لب هدروما رن دنو رهام
 | یودعو ردم كنسهعرفن ماصهربکا ور ندند ادب لددج ماد بواوا

 ۱ ماس ناطاس هد قلوا یروصعو لک دم كن دیدجح نا >۱ هجو

 | ند هیلعالود لاجر مظاعا نالوا یرظذ نسح لاکرهطم كنءرارضح ناخ
 ۱ سالا نيب ںیہ و بیعمو 0 هلا كلل نسج صو قارادع طو بو اوا

 ۱ هدد اوشا د ی ا طر ا رکو یدذا بلم واد یس یرمک

 ۱ یدلوا رودعمو لوئعم

 ۱ ندسیاع باب هنن رزوا یراروبع هت داءسراد كراقاع الا هجور هک هلل وش

 ۱ هژتر اش س بولو 3 دن وبا امه ناواد ناکحاوخ ۵ رکص نک دا هناسر

 ۱ دس هلال اس عقاو هدننعم بورا كن دنفا د.> و نا ون 6۳ اجاب وروآ

 ۱ رایث>ا رب تو روا لاق هشاب لر هيم هدا ت ا هدا ۰ نکیشغا خا

 هنس هنا> اس مقاو هدنتبابهذ یکی رلکب ابکار ھا دنفجرب اا
 | ییددلوا تاذرب كغو ليك ابعبط هدنعبدقیح هلس هلکسدا قاین ز لضم

 یدانضم قالخ ارکشن هنغیدلوا شمفیچ هنس هب تمالس اب وک هدلاح

 هفرا هرکص ندک دساهداعا هلی اطعا نوتا را دعمر هر , علاق قرەلوا

 ۳ نود هلیتف ره یئذرب نالوا یاوا بورک هثسالاب ندفرط

 | یتسلاب و یتغاتوف رانلوا و هلو شل رک هبادرمس نالوا دوجوم
 ۱ 2 ی اق هر رلغا رادتا ها رڪ وسل وس ندرلق دم هژ وب تولارا

 لالا روتسم صخخ درب سالم هد-تفایقوش هب هلکسدا نالف ) غابانریپ
 هٌ رزوا یسمرب وربخ ود ( یدرب و نوا رهلیح اکب قح مد راعیح

 | ییداوا ناهب یک یراک دنا قبضا ین اوعاب بوراو هب للا رارکت

 هاوعوب هکنوچ هدنراکد رونک هب یلاع باب بوئوط هلک با هنارا ینادرس
 لسالاب قوبسم قعهلهراپ م د] کر ندنعوفو نو امه سولح هدرلن رف

 بور و رذاس# هنس هط وا یشابشراج ییسودنک اشاب یسو» ندس:۶داوا

 راوی ا روق ۷



ny 
 تفت 0

 ۱ مرح دن طص ناطا هتفو(اکی ر رو ریس نبی و ۱
 ۱ اشاب ماعهک 1 هلا مالسالا و مش ادعا هدو داوا ناما رخ هرشط ن هنولامش

 | هلبا لتسوت هب هب ون تدب احور تولک هنس هطوا هغد رش هق رخو تو

 ۳ هصاخ تعب یاسا یراغا نویامه نوردنا افاعتمو تیعفوم یاعدتسا |

 تع نالوا هدامآ هدنه کشا هداع تلا تاپ هرکص ن دک دعا ثعراسم |
 ا

 ۱ عیار ی اهطصم نا طاس هد رو ره هعیفد شاز ووا یی تعاس هنو دام |

 ههچ لر هل دا قاهالتس هنعءاح هیفوض انا نامه ندسغل دلوا مکه ۱

 كلام لک تو ین لکو داش لا ےل لک ) یدسالف یژام ۱

 ( لازالو لو ال قابلاوه هللاو لاوز لا |
 | روغطو كب ىلع «داز شاپ روغیطو اغا ناولس ند هطوا صاخ نوک لوا

 ید قمذننخ اکیس هکد روقیط بولوا م کی هل تم دح تالرهدام كب

 ردشاروب تروا وال

۱ 
 زار : هکلب و شاک رهظ ثقوو یدشاوا ماما تم تعس هلا سولج ۱

 تدوع هادم تا هلا یرا ه عوج تايه رگکسعو ع ههتتا دع |

 ردشلدنا ادعا بول وط ی دفا مهار اییاحیرظات ہہ رح روما هدنراگدننا |

 أ هثدناح لا مود كاوا یودرا هد رات کیا زویکیا هيلا یو٥ یدنفا ۱

 ۱ ناوعنع ردیف ودع كن دوا كب لیمعسا نالوا رادزنفد ۵ دنح و رح ۱

 ۱ تاکلا نیس نکا هزژوا ماود هئیس هطوا لاع ر دص ؟ییونکم هدشابش ۱

 | هرهص تیارق هب ی دوا یی ط صم حالا هداز ییاما را عام نایئو ۱

 یدیشاوا یل وکم اررکم هدعدو هقیلخ رس هعفد هرس هس الم كعا ادب ]

 یه ور قرهلوا ف داصم A م ھه روک ذم ر 8م ینایحموتک« هاه هدد ۱

 شاوا ی اد م نوراه باور هلا تدوع هداعسرد ۰ نکا هدیساتتسم |
1 

 | ردص ابقاهتماشاپ نسح یزاغ نالوا ینا مصخ وربند هنتوا مد هبسلا |

۱ 

 ۱ سلاما هرمص هرزوا قمرات روق نس هم ندسلا كنا قحلوا مظعا ۱

 قوجیمهوافسیا اتشابا ننتنس بن وواو لا باج مایا لای 1
 بودیا یخ هضیرف یافبا هه چرت بحایص هاکتبا ت انو ن_زسکمک |
 یدک تودیک هل واسه یودرا هلص هبسساح شا کک

 _یدلوا یلاع ردس م یاد هلاصال اب هد" رادص اش اب كلمو |



{wm} 
 | تافو نکنا یظف اح نیتوخ بوقیج ندنفل ادنهآ هنن رخ هيلا یوم ريم
 ۱ او هلبا ك , ليسا یرد ار هدنتافو كنب رد ردلعوا كاش . لول ندا

 عارج < هلو اه نوردنا هد رود تلا یافطصم ناطاس بوااق س ی

 ل درج ناطانم یدیا راشعلوب هداه لد لیلس ناطلس هد ارهش قرهلوا

 | هعشطندنوپامه نوردنا كب لیع"ا تح بوش ود ندل بقا هدنسولج
 | یانرق كب دجا هدنسولج كیلس ناطا هدعب یدیشعوا حارخا
 ۱ دزو لیان ةدحس دیکر نم دخ كلاب امو لخاد هند ادسع یزاب رهش |

 | ندن ور دنا ل اجر مظ اعا قر هل وا لتیعمو لوبعم تب اغ هدب راب رهتش
 ۱ هل تثیهو یز لب دب: ندنفب داوا ا دوه قد نکا هلل ول

 | هد هبسپ اشک ا ایغتخا هدهناخر هد وک موق هزز وا قسواص هفرطر

 | ف قوعوصحورشم هحورب ن ا ناو فطرت روم اب تنش

 ۱ نیعلا دحاو رابدلبا هراپ هراپ بوش وا ايشا هدنه اکشدب یسویق ییسج ||

 هلع هللا ة جر شعا زات تاذرب زاس راک زاؤلد نوللا ربا

 ۱ هک هراس اف وو یس ولج كعب ار ی افطصم ناطان #۴
 | یرکب كالوالا مسی رالاپ هج و ن نا سالجایب ار یافطصم هتشبا

 | هوب اه بان ندیلاع باب یتوک هعج ییجت دب نوا كايه ور سیامو یجترب
 | كرلپ رکيو كر دما اشامت یتس 1 در عن كکیدجا تیعج نالوا مزاغ
 ۱ ىي راه اش كنم هه یراک داوود زرتسا یرع دیفا قط ضف ناطاس

 ۱ مات قو مال ةن الا جی رلیجوپف هدیرلقد راو هواه باب كز هدیساا

 | بوریک هلب زاچچآ یی وق یک یرلکد روک یتاود لاج رو ال هلبا اشاب
 | هدنرلفدزاو هب هداعسلا باب نیفهوا داسشک هرژوا لاوئموب ید وبق هئروا
 | نان واري ەئ هفضو لوخد ورتا شان ماتا هلا مال الا جج رکاب
 ۱ رلددلوا رطیم ادب دف راهش م و دق هل ا دلو

 ۱ ۲ هاست نگ كاللا ع رت و ءا شف نه الا ىت ون ( یدنفا هللاءابطع ۱

 | هناکزات ردعاوا ییلس نا طاس یف بط مان تبفک ها راک ذن ی س هه رک ثیآ

 كنسودنک الا ملس ناطاس راح: هک یدیشعا راعشاو غیلب هناراک نرو

 سصف نآ ) نم هب الکسا ننیدلوا یدنشا هلن :اط : ید شا

 ( دش تارمم ید راشن کت شکم لس ناو#دش نارخ یدبدوت ۳ بیر و

 ناناندتش هباوزتا هش وک قردلوا یلا_هس> كس ودنک یل ام كس

 و ۶



 نوردنآ ند اسود همش قوفص لب یگالوف هرف رزو تولز ۱
 كن هرکذت لرهزو یساغا هداعسااراد . یدنلوا لاسرا هب و ۵

 هد نکیا هدنس هطوا تاس ےلسس ناطلس نزسکعا كف ییرهم |
 لر هد ( ملعلاز نما ردقت كلذ ) هدفدوفوا بوچا هلکعءا ما ۱

 مرح راحاتو كاردا نعل داق هرا> یربغ ندهلوا تعار 9 ی 01 هش وک

 چک ( هک 4 | كرېت ها اھ طظ صم ناطاس قو جات توراو هنوااه

 3 | مس ù مد وکر ےس # كوم“ یددا مرک امز کی هر هن اور

 نکیشلوا اس قناوم كن ولاه نوردنا یل ام كنت ) هن اورب هی راو ۱

 یروبف نوبامه یارس دیاش ندتشدلوا یربخ ندورا كنوراشبط
 یدبا لوفسشم هلیکر ادت یه اشا مام اق نوا علف هسیا زاما

 شک ال وط هتفرط ورب به كل هلع یک هدننادیم ناردق هتفواوا |

 قاقز ک هدن رلفرط هسیفوصااو یلاع باو نواه یارس ندسخبدلوا |
 ملعت تاه ايشا ه ور کو ی دیشلوط هلا ناسارانادیهو

 یزع داوا قط صم ناطاس زوسا یل ناطاس هرزوا یرلفد:اوا

 رظن هلاحوب لاجرو الع یک دبیلاع باب رایدیا هدکعادارف ود ززتسا
 رروبهروطهب اهد رلت و یس هقر هر كنايعشا ۰ نکیآ | هدعمروط نوقان هلبا ترم

E.تاودیاخ اشاب یوم هکنوح رایدعا ت کر ح یرغوط هر للاع  

 هل و: اما یدرعسلا زر Ku مظتمو لمم ندنخیداوا کلم ماظخا ن

 هنس ارجا كن راهرو انم داوو هتف وارد رهو رهام ی ۳۳
 یدنا رول الاوق یک یکیدنسا هل وب یی ابةشا ندنتلا لا ندنفب داوا رداق

 هلدلخ دنا دیم مود هلا دورو هب نصا تاب هله ج واوا یس هقرف درب كا عاسا |

 هنئاب كم الس الا حش كب هلل ادج لکو یسایش واح هدنرلق داواژادنا |

 نکس و قج هلوا اف شبا هسنارولوافق وت اهد کس روب هروط هن بواک

 هنو اه یارس هللا تک ر>و ماي ايو نامه هلکعد ماه دیک هنوامڅ یازس

 | یدلوا اد هلغلقر هدنه کش یکشوک یالآ هدماکنه ید دناوا تء ره

 نکیا رواد رو ا ورق اشا ر بواب و ط ك راع دجا یجب او رکم

 ته یس هت haa RE کو یس هناخ را

 راش هرا بور وش وا



 سس سس سم

| 
| 

 | اکوب ) یدنفا هلا هاطد قحا وب رارق یشبا سولج هلم" رغاج ويد ۱
 | بوراو ه دکلرب هلرابدنفا الع نمس) ید را هدرکر مس شعد ( هاب هلا

 ۵:ساها هداعساازاد .¿ تیم غچ هراعاط 4 رکسع ةعف دّملوا م اا تع

4% A ¥ 

 | هرکص © یدربک تیئاسفن هس هرا لوق ها هاشداب ) ناهاس
 ناه زرواب هد.ا قالو 6ا ر هد هرو رواس ه دنا ق؛هاشداب هر وا 4

 ۱ تا هدس+راخ نکنا رابا هرواګو هب واحشوید ( م هری و هطبار هب هداموب

 ْ ندروفوار رکسعیونوقوا د او هئس ول > اه طص ناطلس هدننادیم

 ید ( مزنسا رکسع م دیک کلا نب ) راسعد ( نکس ردنا سالا

 شد ( نوسلوا هداز اهد ) را شید ( یعوساوا مدا نوبرشب (
 هنو ا یارس مل هدا ق ورب رک سف ك یکیا هز ؟بنیعم لزوک كب )

 رلثعد ( رولوا مدآ كم یم رک ردق هد راو

 یا ایکس هلرکسع یارب یکیا «رزوا قاوا رفن كر ی هنن رزوا كوب
 4 ۱ یالآ بولا یی العا یالګو مالسالا 2 واقاحو ارم سو یرالوزرع»

 | هوبا یارس هدر رب نیر 2 هدنراک دنا ټکر ندننادی» تا
 اتص هلغل وا هات قبص ند: ہال ےسالا ر ج ر نوای مه امرمک

 هنفرط یکنا كن ودامه باب ن: راقاریب و بوراو هلهاک شط نونا یارمم

 هک دلک هبیلاع باب هدکلرب هلبساهفر ید مالس ال ارش رلیدروط بوکید

 من ییدکاو لاقت سا نانچ هدا هلبا تشاسب لاک اشاب یسوم
 بم یلاعباب یدساوا لابلا حرف هلبا تور ییاوصح دابق

 | رلیدا و الوغشم هلیکرادن هاوبد هسالا ندن راقد لوب هلبا هوسک ی داعی د

۱ 

 هدکلرب هلبا اغا یش انابکس ) اباطخ هب یدنفا ببثم یدسنفا هلا ءاطع
 یرللوف هلج بوروک یزءدنفا ملس ناطاسو توراو هن ولاه* نوردا
 قیراک دا بولطمینتنطاس ز٤ دنفا نطصم ناطاسو ینحارتسا لرعدنفا

 لرع> یرکسیضاق ىل وطانا ییمهد> ول بولود هلکءد ( نکی روس وع

 هللا یشابنایکس بود ( نیعلاو سارا یلع) كدا فیلکت هپ یدنفا
 ییابسا لداشکو  محفو دو ددم رل وبق طقف راد تیک هنو اه یارس هدکلرپ
 صا فليس واح ك HES ناطلس هلو ءان ریلی دا تدوع هلةلوا دا

 چ هرک ذل



GN 

ETTعارف کو او ید را هد کر ۳2  

 هلع ناذلوا متن ءاک زاغ هدننادیم تا یزکسع فود ۸ هشادوس هلبا |
 خار ا ڙو هش ززوا اوت زاددشرک هب هرواحمو هر ia اتور هلا 0

 ندسوهر و سوه زا شان هنا رر ندسنفر و ننسر نداففره داکسود

 ناکفاو لمح هر ادزا ج راخ هلکلک هروهظ شف عاولا ینانم هرکیدکت

 یهو رک ایعش او تار و ناوجت لنا در ندیم السالا خش فرط دنب راثلوا ۱

 4سلا هد ار داره یشضاّو لوبناتسا بولوا ےک تلاع یالتبم یدتفا |

 ۳ ی ی و تو تاتو و وب و و و سر

۳7 

 هاو ا ةاک یرولوا ه لئتن هل زم ه د>حو ملک ندشدلوا مدار قوطا ۱

 دار دا رغ یوارلا ىلع ةد چ ەلاۋ "  یدلاق اکا روس هحاود ہاکو
 هلا دورو ه هظوا نالوا ایفا د دانص عج WFT A ۵ ق ضرع

 هو سنا دوخاب س٤د ردە روصم تا ن دمو رط كهاشدات وت دعب نم

 تدوه هلیا تبحاصع ییاهن هلارا هدرکرتس هدا هنره شابوس "رور
 یدلا كر همشب شا هرکص ندک دا

 هلآ ءاظع مالتسالا خش ها بصعو مم راهطا ایفا هورک هک هلد وس

 أود مامز قود یلالقت سا ,دنتطاس كولش ناطاس نولک ها كن دنقا
 یملناوهش یاوهو یاسقت قادف یسودنک یدرب وهسر لا كه قطر

 ل عاولا هب اناعزو ارفف یخد رلث وا تلود نایلوسم بول وا لوقت هلا

 لردیاراازفا ندا را جراخ یک كتوتاهدو كر هد ززوئدناید و |

 ندتعفاوم هرلن وب ید راص>و ا کک مدعو نوص كل _؛تفالح ا

 لٍولس ناطاسم یدنفاهللا ءاطع هم رزوا یرلقیآ اعا یتیدلواهزاح یزیغ |

 نوع دو بلط ید ییامع ناسشلوب هدام باب جا بوریو یونف هئعلخ
 را داك هتناذیم نا ید رانا ندنفبذلوا شاپا

 بان ها ی دفا دیو ك تورط ین طم ند رو دص هدانا لوا هتتسلا

 ےن ده لا رل درک هام همش عاخ یدنسفا هداز دا رعو یدشقا ۱

 دعاس ê :رگلوئسهر ھ هاشداب زداکد قن الو ( و نردام 0 هب هرواحشو

 یراکدتنا نصنصا وید ( هکلوا خراف ندنحادوس یلخ قثزا یدتا

 هد طوخ ون ا وک قز هلوا هحضاوم ید ییطصم یجناغزرق هد هرص
 | دو ندهزافادفرا نانو رب ۳۷ رودسر اد هدعاخدا ها كزاب روز



 هک

 ۱ ۳: دنس لف كش ش شع e PEE هلا مالالا میش بک لوا

 ۱ زو ا یدفا فرام ایت رم للا سیر ید رایدلفا یک اشا (

 قح هلا كنر 4 لالتخاو قج هل وا هر ن را ید لون اتسا لاها راب با اق

 ۰2 ) هدار ترد تعاس هک و رادلوارظتنف هحابصو رو رکفتم ود |
 هب هلشفایغخ انا نجرا د ع ندن رام دآ كن افطصم نایطاد هد ارهش |

 مزکبص نیک دیا وب لبا اتیقشا ناک د رک رمش توراو
 ودشل 1 تدو# |

 ۳۹ را ارظن هلاوحا ى اسو قايس |
 | ندنرلص وضخ یمادعاكناسک یرلک دلتا بولط ند راک و لاخر هدر ۱

 ۱ روی ادیع تا ادعا الع هلا مرلس الا می ی تواوا تراسع |

 نع اپس ندن وف اغا قطصمی ےک ابق هدنرلک دا سل دمع هلراروز |

 | نک رود هلی جرح اعاد ر دب لا هسا هه اش داب ) بور اهیچ ۱

 ۱ ۵ علام هنن ارودو زجاج 2 بورک ر اکچو هجر ندجراخ |
 ۱ نالوا بولطم قجا ما صو ج ین کو دنا همذل] ۶ یر ك: طاس فرطود |

 | شد الا اع نکل يديشعا حرصت یب دلوا ترابع ندنر هلازا كلاجر |
 ۱ مادقاویس E جايتلا قس هی و یا طلس عاجو ماود هدئناکی رح ۱

 یدرو هوا |
 | بولوا نوک یجنر یر کی کال والا عیب ر هک هعج مو ی ادرف هيلع هاش ۱

 ۱ یسابناکسو اغا فراع یا اب نکس حاصلا لع ىدا هدنوح حر, درد

 | روض >یراب> اص زوسو یزر تا قاجواو رایج انروطرمسو یرلل وزە
 تصعر ترا ) رادت الا یدل هب هرواشم بوراو هب یعالسس الا میش
 ۱ هاشداب ید هن راک دما واسلر و هج یدنار | عذر 4 دج ماظن یدلاق

 ةد هسا شعا امتخا یرلرضعد كرلتلوا بولط ندلاحر یدلبا | هدام

 Fe نوشلضاط تبعج رولدروک .یرادبف هدا وب رو هئاوا سست

 هرو نوار دیک راتعلخ هج . را «درکر سزاغو نوسساکج دن رب وار |

 | ندنعبداوا یشک ود نشاط شبا هکنوحم کر لبد (نوسارب و راششح و

 هرک رب راو ) یدنفا مالسالا مش قرهلوا نداق یک | س اط هب ید |

 ردیم راو یرللوئسم رب اهد دا لاوس هرآ هد رک سو هرلغو, شاب اهد |

 یراق دلوا كرا هد رک یم مک ترد نا نوا هاکءد ( ردیماف ۱

Esاس  



%0 2 
 شانه

 هواه ررضح ها دورو هو اس ی رس اور ین قر هلوا طسام یک

 كر زوی ک اشا لیع اعمآ ن ۰ ہرا ام هزوس ند هدرب تسوا ءدنا وخد

e LEا ۱  

 قدام ی , لیعاسا هل زوس EO ماقز م لسا 1 نایاب

 زنی داحآ كر هند ( كدزاب هدنا ادعا یدااقزا یر زو

 ندنکل زسپ داوب كلا ك دبا ب اتع هثب رلت رمطح ناخ معلس ناطاس

 رلشع ا عفد ندنرلنو اه روصح هناک زان وند نوا تحار كروتوک

 سەن هد ر هلل وا هک دلیادر جدو هت شا ۵2داوا شک هلاح انف هب ال رمصع

 ه ودنک قر لوا ق هب را هلازارحا ییسهجر ال رکسعیضاو فی رح رغدار

 نوعا یددم هرب و هما ملا یسهیع رم تم وك كناصقرب نالوا شرب و

 روضحهدنو بش یدو حدق كلارك مه ارا ندع اواو روما تاکش

 كەر و فیش املا ین هیعرمش بصاس هک وبا اح روید وس یوا یجد هدول هه

 هبدنهک مه اربا یینم كلوب دن داوا تبفیکر  نیکر چكالفعو اعرمش
 هلا لاحو تقو باح او ردند داومقح هلوا تیح و دک "یدایو ترحار +

 سس راعر Ad وا ادا هسلوا ق = هوا دا دعت رار وصد نالوا س ماب هچلود

 ا ردنا وب هد هاڪ هنر كوب رب هلی وب كص لهاجزس هب رو

 زوس هماوع هدب وح هلآ ده هد) الحا مابا هل وا ږیمکح كيف واوا

 رکید قنرا عل وا لخاد سان لف اسا هلوقموا هنش رط ال قج هدالکا

 . لمالکا هللا س ايق ندنا قلاع كرا رط
 هدب وک هدشاب كنس رکسع دن دج ماظن تاذلاپ حلس ناطلس ارد هلاحوش وش

 كا مظنو حالصا ندنس انسا لود هلا سد :اصء لاح رد

 رلکما هک ود و یدنوط یاود تک المو ا نالوا یداتعم ن کا مزال

 هناود یدتاوح ۹9 ۳" یی هلعم E ید رو هک دو هل .3 رمص

 یدننک ندلاهرب هدوهب كب توق مظاهر هل وا ىج هوا تمالس راد

 وال و و یدذلاو هدنرالا تاود هنوخ نوت نوت سلا قثرا دن رزوا كنو

 یداوا ماشخا هلن راشک اشک

 < نما < ۲ ¥



۳ ۰ . 

 | یکی ول ندنغدلوا یدالواهسدا گلشن . رار وح ناغرا ےہ ناسطاس

 | درلن اون دن هلو | شو ضار هلا ناجع "و رها ط دا الس هساوا لاحر هبهداره

 ۱ یدنکیا هل وا نایهرد یسهعلاطمیندداوا مدقاومها یر هظفاح موز

 || ندرفرط زویعاساهب هک یرهدازهش هب رکسع فاوط ایا

 ] ناطلس تشک هن . رزوایرلءد رکج هدا هطفا نوب وقرلمدآ دمو نیما

 یار« یر .ندولفاجوا هلب رب ندماس طعیالع هدفدنلوا ضرع هيا

 هژلدمروس هدارا ود راتو دنا مایف 4دا رش هدا نولک هولا

 ۱ اتلعزودص رادت الا یدلهنن انا كرب ندنفر ط یدنفا مالالا جش

 یرابره-ش لوا ماما ندنراوا هاب ینا مور تودنایاو قاعیتتسا

 :قنو وهم یدمقادج شد ورد ظفاح نالوا تاء ولد امار ها تواو ۱

 هود مه ارش هدکار هلدا انا نایع یشابنانکسقبتسا هكر دنا لوق

 ۱ صوص۶# غار >هداژ ااا لوق كتمدخ وب هک و ملاح رب داردنوک ۱

 ۱ نان ايش وید ا مزال تاک نا PR دا شاوردنالوا ی هاش دار

E۱ ییط>خ دیفوصانا زدن یددار کرد یکج هیس هددا لو  

 | یرکدو تب نمریهقسش# ندنوب بولوا لوا ماماهدعاو یتا مامانکیا
 ۱ باره یا ھم ینرهلوا یهاشداب هصوصح تا؛۶د رگهدا اح لو ۱

 أ رظا ه" سلوا س رعی> رںق هئس فرات یکل E لتا مور نالوا هیلک

 ارس رادضوصغ ترور زا نیش طاقفا وشراق دل لو 1

 هنا ید داوا شدار جوک ر رد هرو ڪ هئالوا ناسنایسک هنولامش 7

 .قح ید شارات ہل ناطاسهداب ز ندیشره هدامودو ردلکد حات

 نوا طخر هب لاعبا قرهلوا فسأتم هبت رم یروشآ ییالوط ندنوب
 هللا د اد ردعمگ رولو مدالوا م: ەدازهشردقوب مردم ) توردنوک ١

 ٠ لآ تاودو هنضار هلا كلها * هریک اب ی ما هلا دصءوسهراذ ی "1

 هللار دیش رولک هرطاخ E ده قلوا بلس . دن المص | یر اع

e AE۱ ۱ هک  
 (نو-سلنا نوزفازور یتیرعكرلنا یراببابج نوسمسوک .یراوک وا
 | نالوا دوج ومه دد دناوا تارق هدبلاع بان نودا طخوبویدیشهروب واد

 نادانرب هر ش ندناهداهددآ ماندبماما یدیاراشتالغا بهالع

 لک بر ندی قب رط ینب بلوا ی جی سد بوک هبلوا بف فب رح

 ٭ یک
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 ق و سس تنسیم سست سنت تست

 هليا ه دیج یالخاو فقاو ر وما قافد هیعللا فیفخو ڪهل شوخ
 تاذر زاس هراح ع رکو زاون رطاخ ما عيدب و قلا عب رس فص+
 هعساو ۵چر هیلع هللا هجر شا تافص)ا ليجت

 یدلوا شبا ارجا نض رغ نالوا هدهجرد یجترباشاب یسوم هلرهادعا كا

 ماطر ناروا مد بوت یدلا ۳9 ھ نوت دو نایصع قئراو

 : یدلو تصرف هتاف و ضرغ یارحا ید لدارا

 قس> هنلودهدیدرت كن رکسع د لحج مان بواوا یسهدون و یو یخ

 هدن داغ زد كن اما مرهار 1 لغوا زد یباح نالوا شنا تم درج

 ن دنرلنعح اق لو و 9 ےب و نجاعر مان د ندبآ ت و ور ید وما

 : كلغوا دچا ات هت سلاو بووط صا لدارا رهن جاقرب

 باوعا دسلا وب راد داهراب بوروتوک هادی تا لر هد ر دیا سا ده و بق

 هح نایلوا یا هد شارب هسر دیک هلل و قرهلوا لاشرانف كپ هضار غا

 نوت نوت تکلعو تاود لاوحاو هتشک هدنلالفاسا ماطرب هلراها کی

 ردکعدهن ون یراراٌشحا قاحواو یراامانآ دیم ندنکح هل هلوا کر

 قم هلهراپ بوروتک هن ادیمیدآ ییدنسدا نوجا ضرغ یارج |سک ره
 ےکر ھن و ساروا هکسهرب هی هن سکر , هعش دلو ازملګ مزب درايفر دمشلا رولوا

 رلددرب دا ا دنرللالدوسد وسو دزراداهراب هزاب هسردنا تراس هنو الو

 لرلهدآ نوح كب هدروغوا و هس وب یدالا یواکكفلاتف هلتروص وب و

 یدیراورد یراعج هوا ی 2 ب=> وة الب

 hE ا یکودیا هنیراما راو ا ندنوب كروهج نوا

 باوجود ردیسار دلاق لد دجداربا:دفداروس لاوسندمم افیک ات فر ط

 قاوسا بوردنوکربخ هنادیم مدتا ت س :هآ و عفر ید هنحدار 1 ( هلکلر و

 هلهجواوا نیناوارداص نوا طخو د( نسهراميچرللالد هرازاب و
 كلوب ندنفبدلوآ هدر شرف هدهد داوا قوس رددانمقرط فرط

 قرلواداد نهو دتسم هک دیک د اسذو هتف شا او ید! وایسه داف جب۳ ید

 ی < ا E رار

 1 ۲ تولوا یردارهش ا ۳ ندا رس

 ی بس یتیم اب ام ها کک کم توس ات رب دا اک سک میم کلم تیام تی صحت م س شنا جم کم توس ت الا حج ما تی سا حق



 | ینواهد ۵-مترمرب یذوفنو ردق قر هقیج بو رک هلو اه ر وضح ۱
 | ترهش كلا ه دکد اک هترادص اشا لیعاعسا ظفاح نکل ی داون ۱

 هنلالقتسما ودنک ییبذومن كنا ندنک و دا شلوط نهذ هلیس هاش

 لارتفاو داسف قوحرب نوا كهروشود ندهناهاش رظن هاکء روک رب ۳

 هلن ارم ۵ هیموع راکفا هدنعح ندد دلوا ر روم نکیشعا داحاو و عیئصا ۱

 ثادح | نس هعقو هنردا تبان بوشود هثادوس درو ندزو وا |

 | نزع ید كن سودنک رارب هليل رع لا جد ادنهک مهاربا هدک ددا ||

 اتشاب لیععسا نکا راطخا هالا ملاع ییشدلوا ن دسننصم ی اضتفم
 | داغعا مدو هد ةسدا شخئلوا لزع دوا یسادرف قرهنلوا ینو لرع

 توراو هب ىلا باب یروشآنوک دوخاب نوک ھ ندنه دلوا لاکر هن اک وام ۱

 هسلآتروص وب بولوا رومأم هرژوا كعا نراطد ه هیلعتلودروما عج ۱

 ۱ هسیارولبا هنرهدب وکو یدروشود هسان 4 هنسا نوت نوت ییهلایموء |

 هغلوت انو وشد داسف می ؟یدکا كن اشاب لیعاعساو هل واوررعاکا ۱

 هب رفس نام#* كم دا روهظ یرفس هرسور هداشا لوا هتشنا یدالشاب ۱

 هل وب هدنح یسهیموع تراطد كهبلا یموم " یدتفا جد یراظن ۱

 هل ارمت نسهعلاسش ردناودرظان ادم بک ها ااشاپ یسو۰ نالوا م اقا ۱

 ییطاصم نوت و لافعا یتا كل ردا یاهو و هداعلا قوف رار

 هب رل او هد ق وقح ہک بوش ب وغوب هشبا قرهقی هش ر زوا كلا ۱
 | ليديا ندتلا لاو لاغشا هلاهلاوح اكا یداوم هلا ردق هي راو

 هلک عا لامهب یعدس هکمحم یناوصح داف ےک ی 7 هدکا كن اشا |

 رنک ه دلاحع یی دلوا ت تاذر شد دنا رودو ےھف ارت تا وخ یدسفا |

 | كلربخحمب هللا لابقا ها ید ن دف رطر و شلاط هراکفا رح هللا لاةشا |

 | یراداسف ینبدروق كناشاپ یسوم هلتهج یفیدلوا شلاق «دسنلام
 ۱ یرلغلانف رلک هرطاخ لصن ی رغ كنه .هوع رار ی دمهبالکا

 | «دانز كب هب هینسم تاهجوت ی دم هدا روصت نکج هلب . هدا جاشا

 | نوجاداشرا یتسودنک یناهاوخ رخ ضب هعدقم تح نزول وا یداععا

 ۱ | یکی انوار وا مار د ردقو رضا ىزا ید نعصن

 ۱ | ماطر و راب دیک هدرط ررب نولیغاط هددجحاو نا یر Cs در دج ما ظا

 | را دتا هراب هراد تورووک هج نادیم ناشک رب ناش یهودو تالک

 ٭ شوخ #



> 3 
 راست ناب ماتم نالوا روهچ روما ردم هک هاچ شما راک 3
 هبا لافغا یی ناطا-س لوا لوا ن و21 قمالاق لح هریب درب هلب وب ||

 ی دیشمردتا اغلا یب کیچ در دج ماظن ا

 علح ےل س ناطاس :هدناب وب ند قرط ی ایا نوونامه ا ۱
 نوجا ےب « دهسلا شاو حوف و جد هل اهاوخ رخ, تاراطخا |

 | تمواقم الصاوبد نوسلک رض هدم تما ندمز وب لب نوسلکو دناق |

 ر دشعام وب هدنسهیعاد هعقادءو |

 ۱ [ ام رع ہک ی دنفا مسن مهار ۲ هباایموم مود ص ۱

 كنیدئفا دجا نالوا یاما كف رش عمار هدایتوخدحرس لصالاق ||

 ۱ | رفاغا رش یسشاب جه ر ك نیو ی یرد ك: سودا و طو ردیلفوا ا

 1 تولاق دنس هب ر زی حج كن اغا دع دل وب ك جوک كب هدننافو كن ردیو

 یسیشابیهب رد یلع هاکرد افادمت ,دنرفصیکیا ناکا زوی ك |
 هدق دلوا نونا هک لک هداه سرد ه د رات ترد ناسک س قرەلوا ۱

 نسو شءروتک هتدامسرد هدکلرب خدیتسهدلاو هلباید فا مهارا ||
 . هتسهطوا یلاع ردص ییونکم هدنسهنس نکس ناسکس ید هدنفواب مدشر ||
 قش هدلاو كب ںیوا اا هدنناوو كن اهادج یا شههردتا روم |

 | یبهب رع ندنکیدابا حوزت 7 تاذرب هدسناناغا دحم نالوا یشاب یجب رع ||
 | یدتشفا نکا یجد هلته جول یبغل قلیشاب

 | ۷ SS ندنغیدلوا تاذر نیطةتباخ

 | | مهاربا نالوا یسادنفک نوباه تاک ر هرک صند؛جو رخ كوبا یودرا ۱

 ترعو فلل ههرل>رمس هدنسهطوا یی و: کم هرکص تدعربوراد رهم هب یدنفا ۱

 | هدنح رات جوا نوا زویکیاو راکماک هللاق اب وت کم هدننرادص كلاتشا |

 | هلیفارادرساشابایضابقاعتمو شلوارابتعا دل هداك یمظ ترادص |
 ۱ | ی دلار ک نودا تاک رهدننک ر > هنس رزوا ضم كلوا« یودرا ۱

  هداعس رد كوا یودرا هد اس هنس قلانوا یدا شلاق هدیداهسرد ۱

 انا داما هلا لاصفنا یییبط ق رهلوب م ا: قیهدخ هدنندوع ۱

 ۱ | نادك ا تخم رات ی د نوا ق وا بوم ین تا و ۱

 یتخدخ ین ادنهک كن زلت رطح ناطاس اک یدلوا لاع ر دص |
 هدنقاارا هلا هلي سو وب و . یدلروب تب رومآببوالع هیودنک ید |



#٩ 
 | بویلرآ ندننابیخ د راکفادص درم مان اغا لع یدشاب رخ ھم نکرروتوک
  ۱هن رزواود كسی هع دنفا راشادلوب ناماهدنرلک د لک هنسوبف یاد, تاو

 | ضر هدرفر هتسشب ندناوذ نالوا ی واط: ای شا هجرکابوناسق

 || ندنشدلوا لباققءهربآ هلهجورپ ه دهسا رایدشلاح هغهرب 1 ندنسپدنفا

 | رلیدلبا هراب هراب خد یتسیکیا بوروشوا چاو ره ایقشا ٠
 || نوقیذ رادسفمرب هدننورد هسکحر طات>الا لجال ادنشآ میهارا

 شلیا باععتسا ره تهتنار کوره ور و ن وا رو او هلیاره اوج أ

  ۱رهاوجو راند کدنما یوشود دسک هدنما دعا هله جوو ندنعاداوا |

 یتسهزادرب ها عضو هنس هسک و عجب نس هلججایقشا نکیشلوا رشت هفارطا |
 هاو صا كف واوا اش علست هباشاب یسوم ربارب هبارص> رها مک |
 یک شاواتراو هبادنفآ میهاربا نکبا مزال كن یاس لالا تب یخدوا |
 | ییدلوا صعشر قطااهد نهافاسا ی, دننادیم تا هللوا شعوب |

 | «دفدنوانالعا ینیدنلوا اغلا كن رکسع دی ذج ماظن ح ورشم لاوئرب |

 | یر ره بوایغاط هناهاش رکاسع یهدنر هلشق رادکساو یکلتفج دنوا ||
 ماظن نالوا مکا « دنرلنورد كن اة شا هنوخ هد هسا شی هفرطرب ||
 ۱ یاھادخخک مبها را ن دنکو دا شالوا لئاز زونه یسوفروق دیدج |

 | یادی یرکسع دیدج ماظن نکیارواب روتک هتنادبع تا هلایوهو ||
 ۱ راب رھکب ا لرو راذاع درک هاکغا ر وه هعاشر ود یدصاب ۱

 ندتسوفرکیدكن ادیع ییفک كرهبهنکخ ب رکیدکب هللا سالنو فو> لاک أ

 بن رظرب هدنآ دم تودرک تش هجا هن ورد ی را هلشو یک و رخ می ۱

 | یدک قاتهشاش ید هنهورک یگااصو یبرسیدلوا ادب قاهنغراق |

 | كصدا قفص ینب داوا یسیداروک كرار ونک ییادنهآ ےھاربا هسباوب |
 [ دلیدالپ وطهنادږم دن یرکسع لردبا روزو ريج هلی هب وص یرلاغا نادیء |
 أ ی رادعمرب كن رک ع لر لی ماظن هکر دا تالو جد هلداحو هتشاا ۱

 ۱ ناشد 3 هت ودنک ودنک ایعشا یه دننادنم تا نالوا یسهدکنوامش |

 ٠ ڳ هوا #



 | قرط هعفد جاقرب
 | دیدج ماظا هراقاع ءاش هنغد دا وا شاک بو دیک هزاغو اروم أم ندهناهاش

 | یرلبولطم كنايفشا دوا هلیسلوا شاک هناسا وند شکج ۱ شیک یسهسالا |

 ۱ هدنرب یاب یجانسوب هدیونامش نورد یرورمم قرهنا ول ہد ےس ہر |

 یدلریدشا مادعا

 ۱ ىدا نيس نس> هن رزوا یراهادعا حور شم هجو رب كہا یموم

 | هنا رمضیدنفا دجدیسو باکر سر یدشفا تلاحو باکر یادنهک
 ۱ یدمآ جد قااکو یحکاکی نالوا لهم ند دفا تفلات تواوا تما ۱

 ۱ یدار ور هیح و هب یدتفا ادیس ندنتافلخ

 ما دعا 4 -ع>ووب یدرد ندناذرپ نوا نالوا یرلد ولطم كنايمشا

 نورب و نوردنا لاحر نالوا تطاس ناکیایا یلصا ضرغ هد هدددنلوا ۱

 رکسعرادقمر ندننادی»تا نوا یس رګ و سج كنسهیغ ندنفداوآ |

 سرمد ید ندنلودفرط قر هوا نیبمنراب رهکب هنب روبق رهشو |
 یدیشم وا دعو شورغ ك شب هرلناوا |

  یهیادنک ےھاربا نالوا یدصق ءوس یفده لواب لوا كناشاب یسوم |
 . یلدهب نکیا شمراوهثغانوق ندیلاعباب الاب هجور یدنفا میس مدارا ۱

 نابطااد كلا هلیه وشت كندتفا قوش نی بح یرادفوجوءهاشاب ىلع |

 ۱ هرژوا قوام هفرطر ارګ بوراو هنس هناخ عقاو :Ey یسهعشچ ۱

 | ردا تئهو هماج لیدبت هرکصندقد هلراععا قیام هن-سویق يکي هل
 | كن هملقفبوغا هداز ییالک ندنر هفلقرکلود هلرعابا نوا شید نداروا ||

 ندنهورک لاجو یب روک نالوا عبا هیایقشا هد هدا شدراو هسهناخ ||

 اط ایتسشا راسوبد ر ویچاق ادشک مهارباو بویئاط یرایضب ||
 یتفارطا كن هناخ یکی کیدرک هب ورګا بوپ ود هنس هفرا لرءرب و ربخ

 قماعسواص هفرطرب هدنکیدنیکه غاوقندیلام باب هکو لاح راشعا هطاحا
 شل وا نیت سوساج هنس هقرا ند-نفرطاشاب یهوء ن وجا ||
 ندیااع باب هل وا رابخا هنفرط اداب یسوم لاحرد تیفیک ندنکو دنا

 بو راو هبه اځ لوا یج زاب نیفلوا شاردنو کک یس زاناغا رض |

 ےل هنغللوف هقل هللا جارخا ندنرحم یتیداوا نن یادم مهار

 هننادیم تا هلث راقح عاونا بولا یادم میهارپا ایقشایهدنا هدکدش۱ |



۱ 

4 ۱۸ 

agتقویت تاور یرلت اما هب  Eو  

 نواه باکر «دنجورخ كلو باه یو درا حورمشم ,EAA کی بوک هوا

 ۳۹ ۱ یداوا رو دغم و لوتعء هلا روهظ یس ههوو یاب ۱

 لس هاش جوانوآ زوب با ن کا ي ناق ناوید یە وا نص | ۱

 هرصع هلا نویامش یودرا قرەلوا ی : هدنرفس سه+ نددبا روهظ |
 هبب رع مولع ید, شالوا رة 25ى هدشروم ھوا جد ۱3 ۱

۱ 
 ر ولع ندبار ءابولوا یو ساتر ەدنوبامش تازو داور | ۱
۱ 

 اكنوبامه یودراه رکوب نیفلوا فصتم ها تفادصو تّءعوفاو هب a کحو |

 ضد ۹ ۱ ون ؟ یی الوط ن دصوص>رب ab ر, یدو» نکیغون ل دمو ۱

 :La هدر طہهغص جد یدئمدرد لوا خو ندنفیدلوا تورد |

 ی یدو>حو اظ هاکمردشا دیو هتک الف رفد لوا مسا بو ج

 یدلردلاق ندألع ی ارد كالرک |
 هد ۱3 وروهدامعرد نولوا ندتساضق لوب ارفعر لصالاق یدا رکی وبا ۱

 ی تاو یا لوحد دخل اچ ماع هناك رض هلال د یرات ره شه

 9 و 5 ° رخاو روا و زاب ردق قجمزاب بویوفوآ ۱

 كليب ق مرو وژا نوسلوا و رکا ROS ا E ینیدوا ۱

fردا تارادمو قلع هروک 4: >| ع 3 ۷ و هلی 1روک ندسارغ ۶  

 كرهردوسی ودنک بود رکوا یتیدا هن زرومأم هر صا هلیساوا مدآرپ

 یدالشاب دفع وا مادا د ا اف در ام رە ورو ندا ۱

 قلا نوا 2 او رابع بخاص هدتعد و یرظان هعفک .دنرو رم تدمر ۱

 راکماک هلیناما هناخت رض هدئازع كنبدنفا رک اش دجعا یداماد هدنخ رات |
 یارو ینوص یادت زوال لوا شراعمالب ردقهتفووا و یدلوا

۱ 

۱ 

  AEوبشا اقامت نکشمک هنس هرمص تاو د یالکو رونه قرهلوای | ۱

 | هحف دود یعدوا هاکمروک یسولفرط اوت ار هدلاح یتددلوا اقرت رب ل

 یدلناو هنر هول ظم هو 1 ۱

 | هرکص ندننافو كنردپ بواوا یلغوا كناشاب دجا ندنارمم رم كيرکاش |

 ۱ لاحر نازڪ و لحاد هن س٥ رز یرایکصاخ هصاخ هل لاو اوین

 یکصاش هلاونو قالوقەرق هدیلاع باب لر دبا تسئاوم نس > هلا نوردنا ۱

 مدعم یا زوفط ندنو ایرنا قوس یعنهزا شد نددقذلوا انا ۱

 % یخیاتسو % ۱



0 > ۲۱۷ $ 

 | هدٌنشالا وا بودووآ دی اع باب قلود اجرو الع هارس هن اهب تروشم
 | ید ۱

 ۱ كر الا حد سس رب درب .قثرارو,3 < ند شاشا دن تاود لاجر ۱

 | 4اهناها-ش رک اسعا دفن میهاربا ناسه قوبراج هقشب ندنسارجا ۱
 لورم ن دنترا دص یلدا 7۳ کرد عهدبا ی رب دنن هی اسیقشا |

 ندا دا ر یاود رلشبخ رفاکو هیفس دق هرب ) یدنفا نادلاس مش ۱

 0 ما :شدوبس كرةبد ( رک رسا قاب و یه اق یرلافص قآ .دنز ید ۱

 هاب یرکا هنسک هبا دننک ھارا ةکنوج كج دا مای هناهرت قطر هلبا ۱
 رفت نوت نوع فلاح یر > ول كد N DA E نزا ۱

 رو غو لاا یت سەر ند: دلوا رخطاو لیاد هنعدداوا شلپا ۱

 توو لواو بول هزب ندرب ی کر واوا ندوعب وا ارگ مدار ۱ نالوا

 | «نصرارب شمال اه دا قلعتمهزب , هداروب ھذا هلب وا ) بوبالکا یی ہیضو | ۱

 روءنلابولسه هدکلر هلا ید: دا ھار ا یجاح یر طان هب رحم وید (« دیک |
 ا دنهلاسر یدن ءذا مهار یباحو هثغاب ود ادم ک هاو 1 بوق قرءلوا ۱

 ۱ اید
 ۱ مادعا لتاذرکذ لا فلاس نالوا یب ولطم كنابقشا اشاب یسوم هطوا هکر گم
 ۱ شعار < هنوئاشر روصحق دج هوا ن Se“ یرلتمچچ قد رهن ها

 | هلداید فا دج این اکر مس ) یراتر طح ناخییلس ناسطاس ندنشیداوا
 | كركشاب كراو ررولا ندلا دناش شعاراّتتساهدب زس هکیدجا یکتا ۱

 مهار )ید هباشاپ یسوعو شمریو تصخروید (ك روک یتس,راح
 ۱ e هدر ا ها یدنقا دچا یتناکرسو یدنوا مهارب ااا |

 یفیدلوا نک یمیلخت كن داب هل ار قرم« ند :مادعا كرنا ردراو |

 ۱ ۳ هتک ویا شزوب رایسشاو یعاودد ) هل روک یرادیق هدنروص

 | قصو شر ؟ دلا فلاش بو هلوا عدا دنت ہرا دوا مےھارپ ۱ |

 | كب کاش یاب یخیاتسوب و هد-ٍلاع بای رانوہ بوی ویلا یرلیدتفارکپ و |
 | :یداردنوک هی ایّقشا میرا عوطةم رمش هلبا ما دعا اق وع هدو تامه یار

 ۱ هد گلے رکن اخد تاکی نام یباحپولوا ىلكيالسلصالا ی یدنف| ش ۱

 فولو | نیما کر کن اخد ن دناولح اغا ناععیلکبت الس هدب و قیعا قدنص |

  $ {nFنما 4



۰ 
 1 دیک هتنادرم تآ كج دیم هل E ا ۳

 ۱ تبورب دلاق ن رلقارمب هرزواكغا تعرع هو رط ییعاح دچا ناطاس ود

 || كارد بع نوک ھتب رلکوا یرا_يضعب ندنراسجا هه را تکرح
 هسا هلب وا هن رزوا یراغد زر, روک هدارو هسیاراو هکشیا هت راشادلو
 ها روب لرکسعیضاق لبا مالالا حش راوماوعد كج هلل روک هلعرش مزب |
 ۱ مالسسالا مه رار هر اراد هتسوصامنا روکذ متفد هل راعد رانوساک |

Serer u emer هو YE E TE 

 ۱ یدنقا ia ندئهداوا شکلواراطخا ید یسلک هتصچ كندا

 ي زام“! تن تنادرب ۳ هک ها رعر هر هن اها فرط

 د د ما 4 ی رال و یر بأ مس ی ۲۷ دو اد.« نا هلا تا

rهدالاب نکل بودا تیئوت 2 هنر كغ  E 

 38 یراترضح ناخ میلس ناطاس لک زن ۳ رجب
 هثعادعا كناوذ یکددو- یک ی ج نکیا زامهیف هنب راناج كلداسفو هننف
 هن رزوات nt و ک e EY یرور

A e 

 هننادب« نا ,دکلر , هلایسضاو لوناتساو ن ردص یدنفا مالس ال حج

 | وداق لل درب ندراقاع هدادشئا یراق دناوا هماقا هدئس هیکب ناددیم بولک

 یبک مزیهدب و۲ وس یرغواط قەل مدرس ( ااط> هب یدنفا مالسالا 2

 نرب و یوتف هدنس هعقوهنردا زکس روب هروشود زوس هرل الح یریدااب

 تقواوان ) یدنفا مالسالا 3 كج دنا هذخاّوءودد (نی-سلکد نس
 دود ( مات نب شەر و یوتفید:قا یکلواندش مدیا لکد مال اش

 ردش۲آتمذ هر هیر هداریقشا

 بلح هننأ یت ید نی داوا بدل یس هحاوخ یدتقا م لس الا اچ قلارارب

 بولاق هدیلاهاب کلر , هللاتلود لاحر یا اومو رودص را بس هکعا

 ه دنا راچود هر راکت راکفاد هل !سرفن غد د)الوداتفر كوا

 راد دما راکفاو ۱

 هدااخ یدو raa نیت تف 2 ندا ایپ وب ھن ے3 ااش ات ر

 4 تروتم
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 دل رب ما بو "اعوج تیعج هدننا دم ت تاویداوارواک بود: 9 هرازابو 7

 اردا یدعنهوک رب ی ا یشرب نس هجا نداقان صاو یا

 ۱ بوق روقهدایز یراد رض> ناخیلس ناطاس هدق د)وا ضرع هودا

 لد دح ماین رار هلکمر دتا نیص وكس یدر وو كنو یا یاربس ۱

 كل دردج ماظنرلب دنفا نردص با مالسالا جش ردءراراکصولخو نیما مب

 نج هوا هدعاسه A رل علم î لروهجو هد اوا یفدلوا ع وفرح

 ,شهرو- واد ( رلتوایا نرو یون تم .م« عهد كر دا هدهعرد

 مالعا یعقر كل دددح م al, ۳۷,۸ Es e ج ىدنفا ماسالا حش ند کو دیبا

 ]| نی یوتف هللا ی کم نوح مالعتسا یب راما رع ادغام ندنوب و

 AS تیوج 0 Ce لاسر آلا دما یر٤ وا یک عیافوو

A ۱یک رح لس رگ نتت لر لح ماطن هد د-تاا شنوا توو تنگ دقت  

 0 شالوا لئاز ز وده یرائورد ن ایلخ هلبهوقروق ۱

 اشا یتو+نا 4 ^ قرفلوا خیزسمو نو: یک یرک دنشنا ییفر لدیدج

 ی یاسا رود نالوا شاردنوک + یکنابق اح هلا بالر ندن-فرط ۱ 1

 یدتآبارخ یکطهسوک ر نوا نالوا روطسم هدنوب هتشلا بوب وق ه هتروا
 راد د زرا ندرمهاشداپ ایه اباي ران وب
 ee ا لود لاجر اذ اف وا یاسالارواعسم ۱ ی ۱

 E دجال ۷ ناکا سارو دا شک اا دوام ۱
 ءدلاوو یدنفا رک: ولا ی یا هنا رمطو كندجا یزادربفد در دج درب او |

 یدنفا دجا یناکرس ندنلاجر نواه نوردناو اغا فسو یادت |
 یا نابق ندشنسردم هللاكب ر کتب شا یجاتسو و 9 يجامو

 یی؛دناواعفر لددج ماظد نوجا یرلانعاط بارم 0 هانی اتش |

 نکل بواوا « دما وا نالعا هليسس هطساو رایدانم هدنف ر ط ره كلوتات سا 1

 4ھا اهد Ss ك ایععشا دهد ندق كاوا نیما فوت نوب ۱

 e e ی و و n ۳ ور رس. سس یوم ی ور ی ^



 ۱ یوگا ول هو ار دنفای ردنص هلا مالسالا ج لاوساا یدل

 : یساک ةت واتا كا دنفا مالالا میش اب زاشع ۲ بست لول

  ردنوناو ردرا و عوف و نوا هدقدناوا عروس هاو کوی ونا

 مش ار هلم ردنو ک ربخ 4 لاض ب بات هتس اور وا رله در و باوجود

 ۱ ی دا هل ءاطع م ERDI هک هلن وا توعد" ن ردص هللا م التسال |

 | یتا رشاع یوطانا ردصو ی دفا راد دجا لبآ مور ردصو

 ۱ یدتفادا صد هدازدارع یسضاق لوبانعاو یدنفا دیف> د ,داز

 ۱ هرواسهزونهآ هل ادورو فس وداغا هدلاح یرلفداوا ولس روا هلا لاش ی دن

 | هر هه یررا -تغا قاجوا موف رع هدقدنل وا هرواع 0 "هزادازار

 | ربدنرب ۵-لاوب توانا هلرلشادلو و مله دیک رال ترکی و تصخر
 یداه ید ی اشن ایکس تولد لود

 وندر یزسس عهدوک
| 

 | رخ تیکه ز هل هاکهرب و تصخر ةت رلنع رع كردتا هود نوسلوا

FE 

 ۱ یی دنیا 7۳۳ رک رال شقد ی 3.ط كل قو هدا |: لوا هتشما

 یناک درک ر سرا هلا یراب a a ؟ دا!فااسنالآ ند: :سو قاغا

 | هاکعارآ هفکر ه کت رلرصشآ مدرکس هددنا دیماتا بول وشراق ہلا یالآ
 | داهسم او یا ظا دادم ادعا "نادلوارنعت هیکت" بولو تفهو زا

 توردنوک رکسعالولب رب وزلی د رايح هنادیهیب رلناغ رق یر هلرا قاثیعو
 ریدر ونک هننادسیم تاوبسشا یخ ینارفن هلبناغرف یفاحوا یہ نہج

 شال رک هدنراهناخ قنعلوا :ا6آو ریبن د-تیفک یهورکض رع لهاو

 | نالواداتف عدتعنکیا شفلوب لوفغشههلا دن ودس ین راناک د قوسلهاو ||

 ۱ تالوخاتسا هل ازارفا ر کروا قار رب ۵ : رژوا ی ہن ھے ت تالعار مک

 نوساچ رلناکد ) بورا 9. رای عال وف هرو داوسو تور دزر ؟ نفرظره

 | قجارجورخ مر رذقو سرر ههسوک نوسلاف ندن شوا هتک
 ۱ هل: تس هط او رلیداتءوب د ( ردنوحما اظ كنلودو قحار كهالادا.و

 | توعد هننادب تا یرلب رهکب هان و را در و ت شما هقلخ كروزر دا ادن

 رای درتدتنا

 ۱ قاوسامصسد رسنا .دصو ناوسد و یدلحاراناک د ق: اتلاف رزو' كلوب

 ٭ مرازاو
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 نربدناواعیناهرکصقحل و لاعتشاءهرکرب لالنخا شا او زالوا تیا ساو |
 ندفرطر هکنوجوردمزال كلر ادل وس نکا هرارمش . نمهدیاافطایخد |
 ینارطا ناس* بویقاب هنالسیقیب هنالب رمق ىن را یدالسشاب هکنروک ولع |

 رفن دسدح ھذا ملح ملس نا طاس یدیلو | تربغ هنس افطا ن دمراص ۱ ۱

 زب رع رهن هدم مو نت ودنک مه هلا ںااتجا ندگمرم ک هنناع هرات اخ ۱

 یدقارب هبرطاخم نتایح كرا دوجو |
 غد داق ا یتغیدلا نادیمهخبا تاالتخا اشابیسوع |

 ماظعرو دصو مالسالا حش هدلیللافصتنواک سی نامه كج روک ۱

 یسهلتجو  یدلبا توعد كرءربدستنارب رګ را هرک د هلو د لاحرو |

 هدزواقاراو هنویامه یارمس دف د اتعمرب بواک هب ام باب رها یل ع ۱

 ناخ مے لس ن ا طاس هد هساا حا و | ناد نسا ند هناهاش فرط

 ھند اف رقو یار تن ياام باب نوت نوت یشیا حورشم هجور یرلترمضح |ا
 رداص هيام " دارا هرژوا قعاوا رببدت ده باب ندا دلوا شارپ 0

 رایدتیا رادتا هنلصم *ه رک اذم هللا تروشم نفجنا دق نامه هلغلوا

 نی هلکسبا قیقد نابقو قاطراج هارلقیاق قاط اط ایقشا هدلالخ لوا |
 یعتباق ندنرلف رط رادکساو ناف هدکشک هنر ری یرصکب نی ۱

 بوک هویناسسا ةاط قاط ید یه ورک یرسرسو راکیو لاجو |

 بوشلربهلیارناید یجنویلا زوب جاقر  یدیا هدکفیا قاصلا هبابقشا |
 یدیاشمسک هنفرط لویناتسا
 زەررە هب هتسک هدرازا و قا وسا واو تراک قم .هچ لایت ابق هل روص وب

 توعد هقاشا ی واقاجوا ن نوت ور هر و pp هعلح ویدردقوب

 را دراو هیاضتفا توافش یاضف نالسد ینادیمتآ ( مطنادیم ) كردبا

 ییدتا روم ھل هب لوئاشسا ندهناسح وط 4]-هحولوا كفا ۱

 هينا ياس ت ساب .صاا لع یرلءحاص زوسو یرراینحا یرصکب تا ۱

 نط صم یب یهوهف یسواح ساب قاحوا 1 دباران الب وط ار و رش عما ج =

 لیکو یناغایرصکب هدنراقدراو هلکتباتوعد هنسو قاتا یراتابولکاغا |
 ن دن ودنکص ود ر ۳۲ هراح ۵:2 د كلالتخاو یاب نایک س نالوا



 ب رولوا دمو اس ۱ ن 7 ۲ ا یسلکچ 0

 : هقلادابءاب ) رایدان هدنرلکواو تکرح یرضوط هن راص> ییبامود |
 ناس ردقوب زن هعشب ردقهردلاق نس هسیاب دیدج ماظف رعا ره مزب |
 كردنا ادلوبد ( نوسدلوا ربارب هلدزب رلثلس واقاجوا نر ودنک وراثلوا |

 رشکت هلا تارمش> ن دبا قامت ند.فاثک او فارطاو ندنرارذ کهر ۱

 راشاک هب هت وط هدنرا هدار ترد تعاس هم ۲ هلا تیعجج ۱

 | هیایقشا هل و دن ماظتناو طابضتا هعدل وا یغاجوا یجوط |
 نانکسو اشاب یسوع نکیا یهتم ه را هعفادم نوسروط هل وش تاشام |
 هلج شااو رانو سکا تلا یوتفاص ) هرابګ ن دنرلذرط یاب |

 نی راناغرفیخدراجت وطراجا ندنک و دبا شر دنو ؟ریخوبد ( رد هل.اقنا
 راشاوا عبات همنءاجی او بو رایج اتادم ها وط

 . ناطلس ی ضرع Es هل وامه یارم.دهآ اشاب یسوه |
 ییادلوا بن * ندککود ناقو بالا نیااتاذ ی رل:رمع- ناس ماس |

 مادر و دوضدوخ كراذاع نالوا ترابعند هللقههذرشهدااح |

 راک رد یراک> هیههد ا ترا مج ه:هاعا لعظع بطخو |

 ةشب هلکاسرفت نفادلوا شهیجندنآ رەت وا تالالن-ا شاتو |

 7 ت هناکزات ناه ب ویل وا یضار هب هل هاهم هنو ڪک |
 یدلبا هلاوح هن اخ شود كناشاب یسوم نصوص کسا كناصء |

 هدنکلتنج دنوا ه ده سيدا شهشلرغآ اهد هب رر هرکو بش ااو |
 ۱ ناطاس یدیاراو یر دیدج ماظا رد ك يج وا نوا نیرو

 یی را ص ید كنم دنفا هلفاءاطعو بو رواییأ وب كناشاب یوم رکا ماس

 دب دح مااا هكى وک هسا سا یخدودنکو تورو هان زاعو ۱

 یرلیصامنوش ید واشغا مایق ه:ها دنهسا و لاعا هز اهر" لا: رکسع ۱

 | هب وسنت هدنروص قفاو« هنهاوذند یاود اص هو هیرتو بیدأت |
 یی صم *هنشررمس ندنغددلوا تراسح وا هد: وردک ر > یدرولیهدیا 1

 یتیلست و تءالم دن وب كنسو دنک یدرب و هئلا  رلتناخ نوت نوش ]

 ۱ یدشان ط ردیک هنلوب هب وسن یشباو ردنا قاصنا یدرلناقدرا هن رزوا ۱

 تو هدرلندنا راپ باس واردون یدیاایل طخ كوب كيهسباوب

 گرو



 ہک و دن اس واج كنافطصم ناظطا سو ر دبا ثیاور یدشفا مصاع |

 شعا وا + یوم شام هسک چ وا یونس ند هلاڪ سه هت یدتفا بام |

 < ۱ ا 5
 سس سس سم و اسم سورس ma رس سس سری ی an سودا یی

 ۱ ۲ راتو کر ان دی رج مانظا هیج وم لاع نامرف یگدد رد ۱ رارصا

 ۱ | رابداکح ان را لشد مها و هدرادکساو هدنکلتفح دو | توالاق ندنا

 هلا تدوع ھت د راقات وق ندیلاغ تان تولاص ید شاا ید تاود لاخر

 1 نالا تحامساو نس ٠ ظاسو طا

 اي وع رود هللا لعن هلوماتسا ن ههنایصع نیغ جس هس سل یخ ضرغ

 | كناغاًرجنرلا دنع ندرلمدآ كنافطصء ناطاس هدارهش هدانا لوا قح |
 لع وا لاج ندو رط ع *دزح | ض ءو یک. درک ت ودرک ۳ نا هعلق الرد ۱

 [ ل هجاوح لعع زلنا توراو دعا رلذع بز مات ىدا قطصم ۱

 یکیدلردنوک ندنفرط كيك ضاه#ب كوت رل« و ا یا دا وا هدکعا 1

 یکودبا شلردنوک .ندتقرط یدنفا ببم دجاوخ طعف رداکک تشم

 | رداکد-لیادرب كح هديا هدافا باغ نظهدکب نکا رلپا دا هاا
 ۱ ۳ 0 یبدلوا یزارفرسو زام ب یالتسفو اید بیثع ارب ژ

 مالالا حشو ريع هلبدب ر وماء هلاکم سلاو زا تس هبا لوپناتسا

 | قچ هوا راثکدسسا یےہصک شام هسک جوا یونس هو دنک
 . شلردنوک ندنفرط كنا ی دنفا قطصم هلکنوب ار طن هدد اوا ندداوم ۱

۳ 

  ناطاس یدنفا 2 ءاطع امدعم هک ردقوش ژامهنلوا لالدتس-ا هثساوا

  یدشا تدنغ یسدجاوتخ هدانا ی ؟یدنروک 4 ظ در رب ماظف ۵ یولس

 یعرس زاوج هب . رالاخ هادنرتوو تن رلعت كغ رک سس دج ماظن ید

 آھ بسم ماعم ی داب ذا هليا ءاط غب ی دیش ا فی هلاسر نیم یشدلوا

 ندنرا 8 هف شا ه دب ولوا كنه ره هلن شاپ یسوم ه ددعا و تواک

 هدکعا تالورس 6 ید كغ دنفا بدم ع.طااب دق د الشان Ana روا مدا

 تامولعم هجرد,هدصوصخوب نکل. ر ویلشالک ان دلاس قایس ییبدلوا

 ر دلکد مولع» یک کرک یس لدتا د ءو

 هدست یسلردصان كلالتخ ا هليا او فبات هلربفاع هسنا لاح هثره

| 

  قاناق اد یوعج كنيجفابق یقرهلوا منم ییدیضق سکع بهرببادن نائاوا

 | ةت را هلشو ندنحا زاغ و كن رگنس در دچ ماظن هله یدنا هدلو رنا



 لا ۱ ا یجیارفنالوا ۱
 كنا نوح | نيكو تاکساكنایقشا ندنغیدئاوب مالکلاذفانهدننایءول ةاجوا
 نایمردو راطخا ند:ورط :ناراکرمس شعب ی دلو دنوک هر ط٠ زاغوب

 | هلادیعاومع اوناقر هوا باچ 4 یلاع باب نط ص ی خرده رزوایسع اوا

 ۱ . یدئاوا عید واک اربط هوب

 یل هل تمنصو توام ق دار ار فو قارح رقاب هسا یطصم م یگاغزف

 ۱ شا وبی ؟ رے ھ۶ ےب ودا اا تراج وو ش۶ا رف ناماسو تور |

 ۱ دعلاصو یرحوالنهوب كود یالک و هلیس هسالم در دج ماظن ن کیا

 ا ماظن ی هه ن ودا شوط ید هنس هر راک ت الما اعم كلبا ىس هل>ادء |ا

 ی ا كرلدادانیف یناعرف هتف هر ؟ونو ندتراتشد هلر دی

 ۱ هدلاح تعیعحو یناج وا هتف صاهدناح ین دلوا یرصگن رب ضو هه تمام و

 ۱ شارتندنراوط او عاضوالراض- ضمب رکید هلبا اشاپ یسومنالوا یاب |
 | یدیشلوا اهشآ هن رایق> ضرع هلا عم طابتسا ندنرالاح ناسلو ابا رح

 اشا یسو» هل راشا زوکن دن در داوا فی رح زاک هلیحرب یسهباز وس طة
 یس هب وسا د لاو و تورو" کو ص ندهرد ره لز دیا هرادا فرط

 ا مارحو یدنادلا ینالک و ته ید لباسا بو راسو یالود ۱ ۱

 ۱ ید اح هنتي هج یاب 23 هدب وک یکی بو دیک هتفر طزاغو ۱

 | ددخ ماظدح ورمشم هو وب هددهسلا شعار دقهب وک یکی تقولوا ايشا |

 هسیا راتاو رایا مدآرب ق رهلوب هرزوا ددرت ندنسوقروق كثب رکسع ۱

 | هلا میعشت یرلنا نطصم یجاغرف یدزرویتسا كماکج ورک مدآ یکیا ۱
 یی یدنفا دوم هل یاب ۳۹ یساعاقا ود هب را ناش رلقاء ر ار

 کاسض قحا بواوا رفغتسهویمات ندنرلهانکر و مدا ھل رلکدتا مادعا |

 | ندکح دیم هک تشا هرو دک هعکدلوا E * زا و اما

 ۱ رکسعو یی رلقدلوا م دن آه یسلربدلاق ندف رطلوا کنهموق رمز 3 ۱

 ۱ ی راک جهدي | تعجر ھن رار هلا تبعج قد رفت ید رانا یک ییددملاق ۱

 ۱ لا ناذین-ا ندا باک ر لاحرد | شان یوم هلکعا اهنا هب لام باب

 1 رادیصا 3



1 ۰۹ 
 موسس تم سا تیصعمسستس ا ا ا اط اعتب اا صام ابي اصح ۳۳

 ۱ ندا حاج الایدلهدنر اب أح هرد كوب لر هناترا حت ابتشا كلذ ىلع ها

 | یلعدوانراو غو.ثابو سیر هنب لود ڪڪ یشواچ نطصم یجقابق
 ۱ م السا لها ۵ ک نوا هدرکر سیرلشواح مان شو ناعدس یدرواب و ۱

 | ناجو ضرع كل هدو ر مه نوساوا هسبازولوا کره ناینسرخ كرکو |

 ۱ مش تا و قلوا م ادعا ها رولوا ¿ hk ىا ۳ وفوط هلامو |

 ۱ مدنادیم تاو و | هلاطء یشو هگدلوا ید دت ندیمالتعالا |

 قمالتاط هدف دم اوا دعا سم د زابدط یح هوا عقاو ندیلأع با هلا عم ۱

 | هیلهاجنامایک قمالنا حقو كوا ماعناو یناثیمو دهع هدنراتب هرزوا |

 ۱ زود شب ترد ینوک هٌتراه> یسادرفو زاها قافلا قاطد دش هلا |
 را ذکر کد یر غوط یاشا ندهرد لو هد یرلقداوا ترا ع ندرفن

 ۱ تج رثکت لبا ںاعکتسا ید یرلب مسرس یراکداکتسارو تکرح

 | ندنراق دلوا هرزوا هشودناوقوخ ندنموعه كن رکسع د دج ماظف طق |
 ْ ندفرطر و یدا روید ورک ءاک ورلما هاک قرلوآ د دزه هدراتک رح

 | راکرد ییج هلیغاط لاحرد كنابغ-2ا تج هساروک یسدارا یکنوس |

 ا ندسنکلتفح دول نکیا ےک نداحرب یک کیو ینا ول هطلا ایف تاو |
 ۱ يا یتجم هل رو كن هدر دن ی در د>ج ماظن هنروار ۱

 أ یضاحو هدامآ هنکرح , اط قاط یرگسع ددح ماظنو ید راکت |

 | ماعم اهویدرلتوس# تک رح ندن را نکلورظتمو بقرتم هئراشا یتداو |
 | تبا دلزار بو تکرح هدرطرب هت روا مما نالبریو ندنفرطاشاب |

 رلیدا رفتسمو

 اشاپ) هلا بلج هنویابه یاس ییاشاپ یسوم ینوک هبنشرا هج بودیا |
 | اضتفاندهوب رویلوا عفد نوچ هل هنتفیهدنزاغوبزک د هرقوب ردلاسهنوپ |

 1 تسحدا زاد | هه ودام مدل اشا ر سوم هدنراګدروږب ( روبدیا

 1 ندم من + رللاحوب اھ ر دملک مر بیس هراشتاوب) هيلا راشم راترهش |
 ۱ اب . تولد هشددهره اما وا ید نوع راشن

 ت ی سس ی توت ےک

r E TET 



— 
 حرص
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 ۱ یشی هزودامه تاکرو شا آ | هەروا یر یسالسود هس هقرا ردقوا

 | هلا هنایکح رسادن ید ملح 2 اس نا طاس ندشکید رتسوک فیق>خ

 شا صا ق هوا مادقا هد رات رم ت٥ ET یا ٩ رقن ۶ كنابعشا

 | یمادرفللر هل رب و داف دننیکسا هلا تااغساو فیل ان لرلقاع ءاثن هنعب داوا
 ّ هنروا كنغاجوا یر اب هرزوا كنا دن و جهل هنب زودنک نوک یلاض

 جر بک ی ع ندنرا جم زا لب زا هتسوا ی او یررا یاو لو
 ۱ ی دا ردن وک

 ۱ ایا شا ندید ءوس كناشاب بغار ماش یسلاو نامرق هءهوو و

 ۱ یور هدناوب هیطر ۳ هلا ی ۾ هیهاتوکو عفر یرازو ولد

 ي

 ۱ یظفاحی زانو زکدهرقو ادنهک میهارباو اشاپ یسوم ینوک یلاص هو
 | هراشاسالا لحال الک و صاوخ ی اشا لڅ هبا ن دن ار هرم

 | تا وغا شعب هلبا یسات ن اکسو لوزت ه-هللوف ناناوا رعا قاط راح

 | كرلقاء هر هجوم ) یشاد نابکس هدنراک دتا لوئسم یدیشاتکب

 | رلشعا دین كلبا ثادحا هتتفرب ر هلک هلوپناتسا نواوا داسف ,دنامد
 وا هب روت ويد ( ردسطونم هدلود یآر یسارجا كرببدن نالک مزال
 لاتا هب نخ دصقم ادنهک مهار ندنوب بوریو باوجرب واءاهیاو
 ۱ هعرق قیعج كنهلدح هلوهموا ) تار دا روهت نکا رواک مزال كيا

 هدردعت یرلک دعا تعاطا ردلکد هدام كح ةن همهم نادنح ردیگترد

 یا جد یراسو هلکع د ( زروتاوا ب ةمدانو روا« دایقنا مراد ارج

 مهار او یدلغاط ساع قرهنلوا نواس هدام هلکء | قلدصا

 ینیداوا روعش و كاب یب هلن زورغو لابقا قسم الاح .كادنفک ۷

 ییایعشا ندنتلا یاو یحد ییدازا یاشار  یسوم یدلشالکا

 یک ی رکزونه لالتخا شا 1 ندبدا وا« دكا میشل و ك رگ ودنک

 هرزوا هشپدناو فوخ وید رولیریدصاب هدب ولییوط ن دل وب لاعتشا
 دب لح مان نالوا دوجوم هدنفرط يکدا كزاعو عداولاینو یدبا

 تواواهقشن یژوب ځا كشدا نکل یدبا لهسرما یید ان كراق عمل رک.ه
 تیعجج نالبردوکهزاغوبالاب هج ورب و هدقعاوا هاتف علعت یناهن هبایفشا
 یدیا هدکمریو تراسحو تربغ هنب ر تی صن هرلنآیخد

 لک هانی



NFL 
 هم سن ی سه موس nnn ا ےل ا تست سس س م د س س نیس

 ۱ .ناوجون مک ا ھر ہدااح ینیددلوا یا ھوا هطوا نام

 نوح یساداو اص هدننادو اش 3 هدیفسوم نف فد النزروشظ

 ۱ هدراهر اد یددراو بولوا فورعم ولددوج یووننط ندنشدلوا زا وئلدو

 دنر اد كن دنا ددشار نالوا تاتکلاسشر تیاهب قرهلوا ت نوع |

 هنترافس هرتسلکنا یدنفاهاک آ فس وب هداننا یکب دلبا تب وسنملیصح ||

 | هنروصو یدیشهلوانیبعآ یتاک رس هننیعم یتدوا هلفلروس روما |

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ ترهشولدیدنهادوج "لک ۱ هدنندوع هداعسرد هلبا لیصح یر فا نادل |

 نالوا قوس هدکدارب هلیساع ود هیس ور هر زوا هفروق هدول یدلو |

 ۱ هدک دلک هلوناتسا هن روم أملا م اع ادعو یدلوا راش هنو امه یاعنود

 عده ا اش هعطق رب بولان یگ” ر هطزوکرب كن هفروق

 ۱ ۳۳ "هدارا هدنعحیسلوا ماکب هلا تمد خرب هدیلاعباب a رزوا یسعیا

 « هرب یدئدا بحاس هرزوا ینیدنلوانای هدالاب هلغل وا رداص

 هره هل ووس كنادضنک مهار نالوایدنتسم لصالاق ندا و

 ندرصم هلا نود امهیودرا بواوا باتنکیا شب هداروا کر هل رد وک |

 | هیلعنلود یدااو هدتساب زماقم ها قند هم قحو نرد ید هدنندوع

 هدانا لوا نبا قفتم هنهیلع هنس ارف هلن راتل ود هبسورو ه رکنا
 یسهعتلوپ نسلارق ززا رزآ هدلوبناتسا ن دنفبدالشان هلی هتفرط هسدارف

 رد لر دما لرعیدنفا دو هلتتسا مو بوي الشاب هکر وک چوا |

 صا كن زاغوب نک دهرف «دسانئا یبورخ ندنداعسرد كنویامه یودرا ||
 حورمشم هجورپ نکیا:لوغشم هلت رومأف یافیا قردلوا روم ام دنماککسا ||

 ردشلوا لوتعم هدن دب رلقاع

 قردلوا علطم هنیفیک ندراپعتاقنالک هلوبناتسا یرادرهم كنيدنفا دوخ
 كرد+ا شالت ادضنک مهار هدک درب و ریسخ هادنهک مهارا بوداو ||

 بر هلغملوا ضرع هنوپامه باکر تیفیکو یدنیک هبلاع باب نامه
 تروشم سلحم دع هلبا عاعجا هدیل اع باب یروش بان را یتسوا ماشخا
 یدّسا

 یصوصخ ییدأاو یرح لاو هدناذحاسه ندا نا رج زاردو رود

 اشاپ یسوم ماقاق نالوا داسفو هنتف منم هد هيا شْملوا ناتعرد
 | هباززوس وللوب روی هلو هدزوا 6 تنا ترافل شاوا ر

1 
۱ 



 بس

 ۱ نوا دخج ماظن فاح نوتب ءاشداپ ندن نرافدلوا د دیتن فاش
 وبد شمالشاب هنءضو ناشن ندیدم هد وا ی شعرب و عوط هیاشاب تغار

 ۱ لب دل ماظن هرافاع كن دفا دو هدلاح یرافدلوابصغو نیک سل 1۳

 || یکصاخلیلخ نالوا یطباض یسهسیاط راحو یکچهربدیک یسهسیلا
 ۰ | شنآ یآ هجور یثداوح ینیدلوا شابا دسهءت یعارجا كنوب خد |ا

 یدلوا یداب هنلاهتشا کال زلتخا

 4 یه Ea یایصع راف ۷

 | فلاس یرظان یزاغوب نکدمرف یو ندا ا جج وا تور 0
 | هدب ودبا اغا یی رلشاعم كرافاع هدنغاوف ىلا مور یدتفا دو رک ذلا
 ۱ راز کان ۳۹۹ هدنروصت كمردیک یسهسبلا لی اس ماظن هرانا هدر

 ۱ ردشلوا روهط یاعرس هاتف نالوا روئسم هدافخ "هدرب

 ۱ رادتبا هر هیفخ تروشم هلبا عاعحا راقاء ندفرطره نوک لوا کوش

 | قھلوا یعوعسم كنیکصاخ لیلخ رکذلا فلاس نالوا یزلاغا یراک دادا

 | نوجا مزب هلبا یدنفا دوح لاوسلا یدل ندٌنیعج بیس بوراو هنن رانا
 دهعا یصوصخ یسابلا هدنسو شک اونا دودج ماظد ندلوناتسا

 | ها دان رف وید زویمریک هسنفایق قاجوا فالخو زوبتیا لوبقزب نس شقا
 | لیتصا كنکیداک باوثا اا لسیلخ هدنرلق دلوا داسفو رش شاب هرارمش |
 | ها داسف روت بودیا ما نییرللغاط هلساطعا تانیمأ وید رو |

 | كردیا موه هنن رزوا كناغا للخ نامه ندنغیدلوا شم ریق یکی رک
 ۱ راشها مایف هناغطو یب لبا م ادعا یەراعب

 | ند شاب ىلقع ا رانو هدر كندنذا دوج ساقا
 قحهلوا ناور یرغوط هلوسناتس) اکار هداق نددلکسا نامه بودک

 | هلکمزوک ی راک د لبا تعراسم هبیقءت كردن هراقباق رلقاع ندورمک نکیا

 | تقوینیدقفیح هب هرق بودیک هاروا هرزوا كغيااصلا هنغاجوا هرد كوب
 | رلیدلنامادعا ری اب هلب راکنهدخرفنرب یهدنناب ید یتا كرهشدت یخدراقاع

 ۱ قوتمندنوبام ناوند ناکسحاوخ یدنفا دوش فار هيلا یوم یاووته

 تن قاب هشت اش ناوفتع باولو یودنم ك: :دقا فا لیعاعا ین ها زابنا



 ن ذده دب ورک هنتفایق كرب د نکا دودعم ند را صکی ززا »وا

 یناهذا كراداع ودد ( تاو .کطال خا هلرکسع نالا شم ۱

 هاست له رحو كيك یس سلا دی دج م اطا هرلذاع و شفا لالخا ۱

 هدلاح یراکدسقبا لوبق هد وئاوا فک یصوصخ كا لاسعتسا |
 | یالو شا راتقج هئلوا درط ندنرهدعلف زاغوب نالوا یرهیلک ةقالع |
 | اجاج رافاع هلس:هجو ۰ یدیاشتروا یالد هداس لوا هلا تآ افلا |

 نءاباوزلوق ییغوا لوقزپ كر دیا تروشم هجول ريك هدنرهناسو تسچ |
 | دارف هدنرلنب وید زویهک یتسهسبلا دب دج ماظن زوی یرصگی دسچ |
 || هدنفلمالسیچماج دب زاب یرلترمض> ناخ ےس ناطاسهداننا یراکدرب و |
 | یاخ لوینات-ا هلبیسح قع زع كنودرا اقا ) هیافاقراع یشاب نابکس |

 رحوا هغالو5 ره ندنر Ce دردج ماظن ید اه زا ] یرصکب هدرافلوقو ۱

 || جد اما فرام يراود زو ود ) یزالوا بما میپ ود مدآ سشب

 نب رد هدنونامه یودرا یتافا یرصلی نکل ردکن عدتفا نامرفو مما ) |
 هنسانایرصکی یصوصخون هسبا رولب زوب هدارا مزکلوق لیکو هدادو |
 شمزویب ( مسا نوسروط همزا قوب ) هن رزوا یسعد ( عزا |
 لبا هیفخ تنعج هدر هلسشفو ثداوح نخ هدسنجا رلیرصکب ینیداوا |

 ف ملعا هرافاع ر کز لا فلاس ندنفر ظ قاحوا قرهلوا تعا هروشم ۱

 یدیشلزدنوک رابععلوق هرق هج وازک نوجا ۱

 توادعو تدور هنسهرا یئارقن دیدج ماظن هليا رلقاع یسات ندرابیسوب ۱

 ۱ هداروآ اشاب یسوهو شالشاب هک زوهط هعزانم هدنرلشب جا بوربک

 هنی روهظ لدا فو شعالکآ کج هلب هقیچ هوطنف هللا هلیسورب یئزج |
 زاغوب ید یتساسکا كنسهسبلا دیدج ماظن هراقام هرزوا قلوا ادم

 یدنا شات صا هب یدنفا دو رکنا یرظات |

 هکاشاب بذار ل داش نانلوا هجو ااا نامرف هنسهد-۶ هعدقا

 ع وئرب هت طاس ناکب انا یدیشعا راذک هرادکسا هرزوا كغك هضم ۱

 نم هللا راناشا صوص هب هناهاش رکاسع :رزوا مز وك ى

 زال هسیا رلنا بویتسا كمر دیک هنب رفن چاقرب ندنرلساوق قردریدبا رادوبق |
 | بوداو هزاغو هلا عاسما نداسنکا هلر رلعل وب ندرول هعافو ندنهورک

 هلهو> و حورشم ه> ور هسا رول هلو راشمرب ورح هزاواع یی هیضق



Cot ¥3  

 ندنفرط نامه نوردنا هدانا لواو ا ییفاخح هورک ن نو٣

 .a رکاش یاب یججناتسوب میلس ناطاس اب و ۲ یذلوب عویشنالب ر یخد

 ۳ نسءرولس هر د ےک یس سالا دن دج م اظن هثنا رفن یجاتسوب نس (

 | ود ) مر ر دیک هلن هع اش و نا ) یخدوا شعد

 ]| رلب رک: ی خد كراج اتسوب بوشود هسان هاوفا زوسوب شمریو باوج
 هے لس تعوکح هطساولاب و كب رکاشتاذلا هدب ودنا قاتا هلنا

 یدلوا باس هنن راتموصخ

 ن د دج ماظن كناطع لات وط هلا یسوم هسوک لس ناطاس هراعب

 یدروبشیلاح هک دارت دیدج ماظن قرملوا لفاغ ندنراقافتا

 ۱ عقاو هدنزاغوب رک دەر 5 لل ر هن كس . یار : ندنوو رط هحعدقا هیلع ءا

 | دددح دارا هساا یر هفواع لر ]واع : توئلوا هو الع ھنن راقاع هعرس عال

 ۱ هو> هدنفرط يکنا كزامو الاب هجور هلیس هنبالم كار و نادنسهنن رخ
 | هتفر هتفر كر هلب ریدنیا طالتخا هلئارفت دیدج ماظن نالوا تماقآ نیشن

 | شخاوا تبثت همش زیب دت یرللاخدا هدنکلس دیدج ماطف هلبا فیل

 هدکلیا ترد اذ طدص وصخ و هلا یدلقا دو اکا یرظا

 ۱ هدرارب وب کازم ماج ی4 ( بوشل روک هنامرحم هل رای صز ندراقاع و

 1 هلکن وب زر ؟سروینیک هرزوا تخار راو یکناتسو و عانو ر ڪڪ هفالع ی 5

 | هیمو " زولونزک هسک هوسکوزک هسلوا یرکسعدیدج ماظن زار |
 رولاو ۰ رکنا ید در Kae» یکسا تولوا ل٥ کو دیو ۲ ةفعاساو ۱

 یدبا شکلوت هدکلی وس وند ) راو ا هدن وب

 یل درو بورت x هذه اع هس تطاس یرابدنون وأ اشا ر یسو» ۱

 دانس * 0 را لاعشا ةهداوناتسآ نورد هکنوح یدتاتلآ ۳ سار >ا دارو ۱

 س 1 و بول وط تشطاسناکماتآ هوا داش هسشا مای

 هد ورشات هدحراخ نشا داسف ندنشدلوا ظوم یرامردصا یالتخا
 ۳۷۹ ادا لالتخا ران ینعد د قءار اتیح هادیم ی رلناعرف یرصگیدمب

 قعارعص هلومناتسا دءدد یسدرارم نداروا هك , ودنا لامشا هدا

 7 ےک ندقرطرب هلکهروک نوغد وا اهد هن : راک داف راکفا یئروص |

۱ 

۱ 

۱ 
| 

 زاغو و تع زرع هزاغو هلا لدنص هرصهرا كب رکاش یاب یجاسو و

 ا

۱ 

۱ 

 ۱ لاسراخ هدآ جاقرب هنحا رلقاع ید ندفرطرب بوغار داو هنعاحوا ۱

 لک و



 + eیک نر 0

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

Err 

 | ا ا ادعا یراب يرل رهکب ید رال را یتارفن قلوف هبا ۱
 | یدراپفیجارا مشنوید شیکجهدیا فات مرکارادرمس یخو یراب ریه:

 | ك دا رکن هشخوم فجاراوالطو هد هراس لاحو هدزهاخ هوهق
 | تنطلس ناکبانا اما راب دلکج هب هشوکر بوکر وا ترمو تشطف باا
 | نی رکبیع دیدج ماظن هدنفارطاو یب دلازا راب رصکب دنا كلوپناتسا
 ۱ نوح و رع هالک ےک هبا یراک تلف راکثا یییدلوا هرزوا نر ۱ ۱

 | ندسنکلوا كرهسیقبا لارې هبیرحنو قیفح ینتشنم كیجارا وللعوب و
 | راوکتفک والثموب  رلیدلوا تلفغ نوش هبطصم هلبا لابقا "قسم هدانز

 یدیاینامدم كن ھاتف وی رب ویا مشن كل هداف تلیه هوا یو ۱

۱ SS IE sting ee 

 | یدنفا هلاءاطع . یدلک هعوفوقاشلکاب كوب یکیا هلیا بصف ماقما ||
 ۱ هدنربیس هلغلو | مع ج وکر هشادیا داسو ا د یسومو حرعاو ا

 ۱ كوس ۳ اف هم دوم یکیاو و یهیبش كن رکیدکی هدئروصو

 یوم تراوح اشار د یسوم هله یدآیهبدب یکچهدیا جاتناییهسف

 | هتفو یالهشدپ ۽ دو فورع: ود ییماس هدننامژ مالیسل| هیلع

 ۱ رسم هد فالتا نیل هبا سوم نالوا قوص وم هلا ىا 4سال دیآ

 ۱ رارج هدقدل وا روم ام هماش سلبارط ام دعم یہ ب واوا اتلد : نیووب

 ۱ ( نلک رخ ن دمدآ هلن وب هح وک یلافص هصرفي ول یسوم یدا  اشاب

 ۲ هلا ردقو او قوس یدیڈعیا لان-هلنسا یدوحو هدیلاوح لوا ويد

 a E هرکصندشحورخ كن ونامه یودرا بواوا ماقمک او ء کو |

 | بوشوب وا هلبایدنفا هنلاءاطع نامه قر هلوب یلاخ ینلهترواو یدشارپ
 | 4ل-ارادفرط یطصم ن اطاس هدارهش ناشبلاح ها دحا هتتفر اعاد

 | يدشفيح هکب رح نهورک یرککب ندننلا لا نامهو یدشارب جد

 | رش ثداوح كج ەل هلوا ثعا هسا وا كن هان * هینف جد ندفرطرب |
 0 هنلوع ماچ ورشم هجور توج اکو یدشدااق هکمربدتا |

 ۱ بووب ت تصرف وا ا ه دیدیف ۳ بی روا شا 8



 | ند هضارف هدب ودارغوا ه هلاغرب ییهسیلعالود یتخد ینایتسبس یسیچلبا |

3 CF 

۱ 

 || هلوبناتسا هکلب و هب هیمالسا كلام هلبا هلرتسووب و كيا روب .دادتسا
 | هن رلیعتم هتروآ قلعتمهنب رایاد یک هدزوا كلبها لاخدارکسع
 ۱ كزس ( بوش ریک تیم نام تور و اباد چھو انانط ءرصورا

 هلا الا نغاجوا یرھکب یرلض 6 رع ندنهصو در دج ماظف ترک الک و

 ۱ ندنو نع روطاریما زدکمز دتا صیصخ هت زودسنک یجاوف ردق وب

 ۱ لوصا كت هلعتلودو رودیا فسأت م نکلاح 3 as ب واوا رادربح

 هدنرزوا دودح رک ع الاح هزغل وا هدئاما یتسمالروتک للخ هنس هدف ۱

 ۱ نچ هوا بلج هلوبناتسا نوحا دادما نامه اضتفالا یدل بولوا |

 | لاونمرپو ید هدکمرب ولف هواقاجوا هلرازوس وللو (ردراکرد |
 ۱ كتلود لاحر هباروب راک وپ هدند و رو هلویناتسا كنساسود رکنا ح ورشم

| 

۱ 

 || یدردیاا بو دادلا ییاغا ناول هد یسلما یرعلب ود یدلک هلنوعد

 اهدناقر رپ رصکب ید یآ الا خاطر كن را ولفرط هیسورو ربلکنا
 | لاد یلسبخرب ندرلیرصکب هتنلا داتا لوا یدردلالول نب را ٤د عم

 | یاخ اقا !ناولهب و یدیا راش تی هزوب هجلیخ هلتبسانم لزا جلف
 وید شعا هد محا مر ن شد ند لو دار , لد هداس و نهذلا |

 ھن . رزوا كنو ۳۵ و حدقومد ىق او یالکو الع هدرلفاوژ

 ۲ یرهب روت اطعاو ناسحا ابادسهو ایاسطعو رح رک > ره و هیس ودنک

 . یداراةیچ هپ یلبا مور هلبا مرکارادرمسو یدلداسق یرغآ هچراپ رب |
  بویفار ندنابسا ینطاس ناکرا ید هدن واسه یودرا هد هدا

 ۱ یدرابوسح رزوس یک رد هدزمجا مز نمد هدسنلوپ می رعت هرلنا
۱ 

  یودرا كس طا ناکب یا ید یو ر داس باوا نالاق هذلوتئاتسا

 یک هلا ذاحا هل رس و ی اف دل هال دامسرد ماش :ویتتک ها نواامه ۱

۱ 

 3 اطلس قح شعا قهریدربف یزلیر هکب ضرغ تولوا ههطاوم رقسوب |

 یرک تب دی دح ماظهر هلو هال وا هيل ندرل٫ رب لوبتاتسا هل تبسانم |

 ٠ ۱3 ۳ قصد مکعب ارپ ر ھارا ئچ یراھ ہک یل |
 هلیس هسلا دیدج ماظن هغلمالس راکنخ ی وک دعجیوب و شمتج هلو | ۱

 | لوخد هلوپناتسا نیا هک یرکسع فی ج ماظن یک و شم ذقبج [

 که



 < و
 تست م ا سس س

 هزایکح تاه هدر ودا قاسعااو لع یز ودنکو بوقاب نت ازو |

 فوطحا۵ نود الفا نکل ید: مزال یراعا ت تڪ ¥ دقو

 > یک ینب داوا قرطرب وقروق اہاک نواک مزال قلتوط احراو |
 ۱ ارکان نکنا لاسقا 1 تھ یشکو زام هوا هرزوا لادستعاو هن زاوم

 ۱ #* ۳ 2۳ یو f E ( را خ رولل ) زام هلا كد غ عانا ۱

le ۱۱ * رسمآ حک هکر مسه جانی ندباعضه یلابق ایم # ردلاع هقشببآ  

 ۱ لو لح ماظد نا وا فیر " نوا ت “د ال كو تاود رظ رهکباعبار

E۱ الصا لدم وکح هدااح یراک داک هدا ثار = هریفکنو ریش ی ر  

 ۱ رلدلوا زاملا چ هک دیک هلتهح یراکدم زوک تددشو اف را ح

 ۱ اکاد ندنراق د الوب هدنسوژرآ كمك هنر كنلاجر £ اس ناطاس د
 ۱ یرثقدلوا یاس ات دیه كناشاب زاسط “د بوتلاح هنادحا هنتفرب

 تباث هلب نل دغاک ن رک هلا كننارادفرط لرکو كهللا زام *بدارهش كرك ||
 ن دشو فید یزانماخا 2 یر رفح ا ملس ناطات نکیشلوا

 | هلبا توکس را تخا كر هیغیا بتاسهمو لوئسم هل نأ رادفرط لکد
 یدینشا توه مور ن رلتنطا ناهاوخ رج ودنک

 اشا لیعع#ا مظعا ردص و هر هثلئراسح اهد هب ھر هدا نیفااحم هورک ۱

 ندفرطر كردنا قاشا هلا یرلنو رد ۲ تلود ماطر ندلاحرو لاومو

 ها كب رک یی رلناسبعا یلیا مور ندفرطرپ و یرلب رصکت یهداویناتما

 اشا , یضاقو رلیدلوب نادسیم هفئال راح هنئادحا هاتف یوا
 ورب د٣ قور ی د هنس تموکح یک یکیدود ورک ندیاروح یسودرا

 تعحر ول و یدلوا لود ورک ناف کالم یتیدلوا كس

 ۱ یدلا نادم رلدسوک قوجرب ندخاعا هیصعت راکفا لرد تی هر رقه

 رر اءاطع لاب وط نالوا یدئس) ماوع ودع یاد دج ماظن هدهرصواو

 ) بابا یه اقش هللادارااذا ) ی دلک هتهشم ءاقم یخد یدفا

 "نا رف نکیا یراج هززوا لالستخاو هتف لاوئمرب هل وب لاح هتشا

 & نما < ۲ %
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 رادکسا رکو هدننیسم كلا كرك تو یکی داک دلو اتما هرزوا كن |
 یزادسقم كن هل رک اع نالوا دوجود هدنز هلشق یلتفح دنولو |
 هزز وا طارفا یز هناه اش عبط ت تعالعو قثر ن 2۹ یدنا علا هکب زولوا ۱

 هدلاح کن دم هدرا لاا ےلسا یلاح كال ود تق ولوا ندنغب دلوا ۱

 ید ررکب هثلاح هل رلبلح كات ندبا نیب زت س دظوا هلراح الس لز وک |
 نالوا مزاع ه هنردا بوبع هلوا قد وم دنلاعا نسح کتک وب هيلع ءاش |

 كن رکسع دیدج ماظن هلنهجوب یدرب وج وریک ندیلروچ یباشاب یضاق
 یاد راعش هداعلا قوف هدرا یهورک هبلغت توالاق یرذق هد هیموع راظدا

 نوت نوت نب رلشبا دیدج ماظن یسعا بسک یتروص وب كنم رفس هنرداو

 ید روشود هتالکشم

 ظا ا ت واوا ةط س وتم تفکر 4 _ضاو قالخا یک غ اکو |

 ضو نری هار ادكح صو ضا یلعو هناسساا وب طو رفاو

 ماس ناطاس رد ر وطس هد هب4 رخ تک د داوا روطع ر ذاغ مزلتسمو

 قوب تب ان هتهفش و جرو قوج نورم ماس و ملح تاغ هسا
 هچرد یلق تق رو لئام مو وع عبطاابو لباصخلا ع رک و لدارد

 یسهناکز انو هن اعالم راوطا هداجا قو هلو ھتشیاںواوا لصاوهطار وا

 یداوا ب>وع یو دم وارد

 9 "بوق و راقآ هفرطره یکوص بوبم هلوا یتا هدن راکفا الوا
 ندنفدلوا رد | هدعاسم هش رابر ضقاتمو راپا هسرپ د هب یماترقبویاوا ۱

 یدلو ترهش هلبا راوطاو جا نج نواتو راکفا ددرت |

 | یسنکعو نوزحم هلی یرلسناک مزال یزعو نمسا كمتجنبا یب هسهپ اناث
 | ارجهد هتک ندنفب داوا نه هدا لرع هلقاب الوق ود ررواوارطاطا |

 | كن هرادا یوز ازت هسا تافاکمو تازاحم . یدلاق ینوف روف تسایسو |

 ردع بط ضا كاک للج

 | بوغچمزو هنس هجردا التساخاود حورشم هجور یسانرفوانما اهات

 تۇك 1 به وع راکفا 4]-:ه> وب و راد رس د تو روش ناف

 س كس جم للو ةر ا زاید وو ود هنهیلع هين |

 | هنس هنز اوم كالود روما هلو صقان یرپ بولواهدنکحیسهفک ییا |



 7 8 ید-ء9ا یشاب ےکح ن ناروط ه دنکوا و تس دب تعا یک |
 فقاو 4 ه5 د و شەروتک ه راس تڏو بور وج لم كاس

 ناطلس یلغوا ینطصم ناطلس هل رلع | افخاو مک به یلاح عقاو رلثلوا

 رورسسم ناهجناهج هلینط یدلوب عوفو هد راتګ تقولوا یتدالو لوس
 كهبلاراشم "هدارهسش هب اترق صخا ہاکی هک قح بولوا ناداشو

 لب « دنلوم ضرح . یدردیا ریشبت ینغج هلوا رکناهج یک ردنکسا
 ند ديما دیع ناط) كتنطاس ت كردبا رارکت هراضح ی هیضقو

 هتك: وب یراک دا هیصوت هلرس هوش دهع یو هناخ ملس هژءفارمصنا ۱

 "هوم مت هدقداوا لصاو رک لد تولو» م لس ناطلس یدبآ یبه

 هب هينا لوایک یراردب قرهلوا یدزشوک ندنناسا یرارد روزه
 ید ندقرطر هن را رارمضا ۵ لاص وصح د هح ماظ) هلو | رارف دّبلد

 نیش ص3 هد ات دا دع رودو یدلوا قوش "هناب زات هدامو

 رول "روا هزاورپ هدناعارنخا یاوهوج یک نیهاش ولغاب یزوک نکبا|ءوا
 نیطالسو تاحارمجا یک كکود یرلهره» نوشررو یو هدنزرط هرج و

 تاختا یک” ر كح هک ےس و دک هلا هنا ھو عج ق رز EE ههااس

 نر تواخر 9: a Aa اوتل ودو روکا دا ت 9 وصا یکح ك٤ا

 خاش اس یدعسن روندرک یناعع بیپ E ق ور هک دک رویدا اتقا

 هک وبلاح یدیاروالب وش وید مد رپ هل وډ مد راپا هلن وش ممساوا
 هدو دا وا A تخت سااح سس دژوایتاف و كن رلتمض> ناخدیج ادع

 یەک ادعا نوګعا قلود بس اوه تاذر و صعب هر ورمضلا بس

 ند هل اهر لاخ نابتسلو یدل وا روب کا ص وسوم اهد ھر صر

 یدلا باوج ( رهدلا هدفا ام راطعلا لص له )

 نالوا اغور ندنعل دلوا شم راص یسادوس تالرمکن اهج ینهد هیفام غم

 ید ردا جم هر مش لح تا ضد ا قر هروط وش و اک

 یدرونک ا ن ش لزوک ك و یدروک راسا لح هدنفر طظ توو زاو

 هدا و ی هلو یحهربجو یجب وط هدیاوطانا لر کو هدل و اسا لر

 تک ےک هدکب یرادقم كت لع رک ۳۳ , دا بل ۳ 7 قرهلوا یراوشو

 یک س ۳ یللا كن همظتنع رک ابسع هلا هد هنا لکد مولعم هرز وا

 ههردا كنشاب یصاو هله ردحردنء هدحر اوت ضب یی داوازو اید



 ۱ ن ةف یراترضح ا د اف ناطلس هب یدنوا توقع نالوا ۱

 ۱ یرلءااطهجماز كلها نہط الس هللا ندشار یافلخ هد هل رب شلر و

 | امر  یع ماما یراترمضح ثلات ا ناق واوا ورح و وباع |
 || شروش یراتتطلتس مابا کا هلو حل ھ هل راارض> ههجو
 | قلوا راد هثشن ندب ردیح قبحر راک م اا زر راذگ هرزو لالتخاو
 ۱ بد دژ راس یراتکو س عاط دات یا کیو یبا لاج ا 0
 ۱ قر هلوا هنامرح هلا نانک طرش یدنفا بؤقەا ئ س هر مس ق اوا عوطق ۱

 مصاع ويد یدسل وا یک یک دید كنا شبا تان یدیشعا ناس

 قوا هبیرغ هن هرکص ندک دنیا هب اکح هرژوا قاوا ندسارغ یدنفا ۱

 ۱ و رس سدو ريكا و مش هکر بد بودا ت اور ندد: يوا هرزوا

 یرالتر طح تلا یا ہط صم نا طاس هد شسارھک ۵ 2 رس كم اس رلترمضح

 هلو ما نیز) یراترمض> ثلاث ناخ میلس یلغواو (نیطالسلامجت)
 ۳۹ زا جد ودنکو e راشعا ههو ن و نط صم ناطلس تولوا ررح

 | هةيف> هس رڪ مولعو هنج ف راععو . ئذينشلیا ادیب بلک تراهم

 | ین رراوطاو لاعا کا ةع ءا یدراردبا تاقتلاو راتذعا هنایرا

 ۱ هيکلف تاکرح > ل.وم رک ۴ روعا مطانمو قّیطن هکاو 3 عاضوا

 نولس ناطاس اوا یرلتداعو و كليا قیسسشتو مظات هرزوا
 ه دقداوا نیمتم لج زاما بودیا طبض یعاس یکیدشود هردام حر

 هج از ندنآ لواو ناب یی هفطن طو ةطوب ح» تعاس هب یشاب ےک
 قیالولدمو هلدام ر وصد فەن واطم ٤ هصل ید وا داکعا نامرف

 رادیدب ی دال و تمالع ا لح تام یاضهنا یدلبا وب رو طسد

 قباسو رابتخا هتسح مدر, هددوهعم موب نوا لج مضو هدف داوا
 ندا دلو هد هراتحم هسهیفد لوا عرفتم هشعلاط فط طوس رک دلا

 رکناهج هلم اعضا هن رطف تاب اف هیکلف عاضوا یاضتقهر كنهدارهش

 لب او نالوا دم لح دج اس ندنکیدلبا رامشا ىج لوا ربطظتا عدع

 هحرک هکعا لاصدا 4 هیفد لوا لح عضو هلس رقت رب ناراکثد و

 * نعع ر دقت مما نغود هلا رب دنو یار ) نکل بودیا ناوارف یس

 هرژوا یار =( دس هلا لا شاخ و راخ یرواوا زادنا هو لبس

 ییدنبا داوت ناس ناطاس یر ورش تولوا ین اکما كرب ان ریسپ طط

E 



 | هاتسا اباد ۳3 ر ا ا ی pte er دغا اا

 | دح هيا تلود ی رومأم ناسوهونو تشطلس ناکب انا بولک جوک
 یورو راب داکود هو هخدارفالار نوت نوتن كردا زوابګ قورعم

 | رلیدساوا ردا تکرح ینیفوت هسلوصا اب وروآ هدسوصخ ره نسموز)
 رلیدتا رادتنا هریسفکو قی سفت یرلنا بوکروا هماع ندنراطارفاوب

 | قلوي طي رفت نوت نوت هس ه دعاق ( ردا توعد یطبرفت طارقا ) و
 قنوع ( اهدبجو اغیا اهذخا نمولا ةااض ةمكلا ) و رابدنوط

 | رد هفئارف الا درح هلی ند هنس تاعرتخم رفاطر هنس هج ردنا رانا |
 ۱ راد یک ه جوا هتواات كبصعد قدرط ردا ترفل وید

 یدابا روهط یراکفا هف دنزو دالا هدرب « دا ومناتیسا هد هرص ول هتشدا ۱

 ]| یسانر E هشنسا د وتتال رکن اهجیرلت رح نایب هل روش |

 | مک رفج هج یه ؟ و نوک هموطن:» عاق یه نوعا هاذا ب اکا نا

 یا نایئاو لقن اسم ندتمارکو فشک لها ضعب یک و ندربکا خش |

 | نایمرد هدنرانوباس, روضح هرزوا قیفح هجو یغیدلوا تلود ددسجم |
 | يدپا هلیوش رلنراو نانیجک ندنهورک هفوصنم هلبا هسبالموب یدراردبا |
 | ندیا رج هراپ ندئییج كل هلبا زوس شاکاب نالی یک قج هپ هوب |
 اجر رکا كنفواوا بودیا .ددرت هنوباس# نوردنا یخد دم مهاطرب ۱

 ربارب هلب راتلاهج یقاط نویایه نوردنا صوص ییعولهاج هسا |
 | لها رظن هدلاح ی رافدلوا لفاغ ند هسیموعراکفا نالوا یراج هدنوريب |

 | هنلاعتسا هیفوص ث اک قاطرب نالوا دود هم ند هفرص تاب رفک هدعرش ۱

 كنب رردبرد یشاتکب نالوا یرلشدرم یریهکی دجرکاو  رلیدالشاب |
 كرلتا وه ۸تا عنشا اهد ندنناهومت كلرانا راناب زنه یراکدشا «رعزور |

 | تیعجو هیلعت هراّرسنارف ندنا راکتا یاددا نو- یت ا ھوت لوو |

 | رهاط هل و كرلزا قلخ كردا تاج قد رطن لکا روهط داتا |

 بک صوصالا یلسع یدکروا ندنراراتفکو راوطا نایع وا هعرش |
 یهورک اع نایغا هعلاظ یش هتشپ ندلئاسم نالوا حرصم هدنایعرف |

 یدشود هناهبش مظع «دسعح نوربو نوردنا لاجر |
 هنلما تللریکناهج كيلس ناط)لس هروک هنغیدنلوا ناب هد رات مصاع ۱
 نف مت اس رود لئاوا 5 شا و یوم باس كنستود ۱



> ۱۱۰ ۷ 

 ۱ مصاع یدئلق تعراسم هئاوادمو تاخاعم یناحورو یا جو تعجا رم

 | هدلاع یبا كب هک هناءاش تاذ بویلوا یلصا كلوب هکر بد یدبفا
 | تاراماو هاةع لئالد + طعف یشنا هدلاک یروءشو لفعو

 یرالرتساو طاس تلود یاکرمشو لاح هدیروش كناهج هلا هیجراخ
 نوکحو كردنا قا رم هی راقیا سرفت یغیداوا لادتعا دح زواج
  هدن وعضعو لاسراو رادصا نوبامه طخ هعطق و هب یلاع باب نرمسکا
 ۱ ےل رلتاو دادمت المج یب رلیدعتو طاس ه روا دالبو دابع كتاود یالک و

 ۱ هلا دارا تشیدلوا یران وایمه یاضرهینب راوطاو عاضوا هت و وب

 | ٍلاچتسا تسهلوا ضوع هیودنک كلاح عفاو وبد هتنپ وب لابو سکه |
 ] نامه بویف هزاقیچ هنادیم ینوبامه طخوب مظعا ردص یدبشعزوپ
 | نالعا هلبا تارق هدنروطح هلسج اوک كرد انایهرد هللا الک و ضاوخ

 : رواوب عویش هداعوب دیاش نکل یدلزا باوج وډ یدناوا تعءاشاو
 ۱ هناشل | عظع هاشداب لوا نوجاقمردنوئواهدورونک هب یداروک یشیا ودد | :

 | یکیدیدكنب دیفا صاع هیلادنع املا. رلیدتا ارتفا هلبا غامد لالتخا ۱

 | یرلثپا ارتفاههاسشداب كنالکو نوجا الا یتئداوح نوباب طخ یک
 مقاطرب ناوب هدنوداه یارس هسلصا ره طقف رد دعنسالقع |

 | نالوا لالتخا دعتسم هلبوا یر هلوا ندنراث آ یکاکزوز یاهلخ مس هی وت

 | سوخواو زسسلوب كب یسهعاشا سانلانیب كفرجارا ولردوپ هدراتفو |
 ردیشلوا تیک ۱

 | ههبش یشات نهنزکت هنوک ندنوک كن هم رک اص یهورک ی رک: |
 | هکعردنوس یرلفاجوا یکسا تقون هیلعتلود اب بوشود هب هشلدنا و
 ناکرایظاعا كن هيمو ع راکفا نکیا رعشتسمو برططءوبد قچ هنبقااق

 انقومو رمشبتسمو لیست بوروک ینیغیداواربغتءو باقنم ه .دنفج تنطلس |
 انا وه یل هروب رب بوروط هرزوا تنوکبسو توکیم یک نک د شم لا
 رابدنا هدفلوا رظتمو بقرتم هنر وهظ

 مزال یبلج سدنهمو لمم ند اب وروآ هلت سام هدردج تاماظن هد رو
 ناطاس هدااح ییدلوا مه رها ي هرزوا یلوصا ابوروآ كرکییعو

 | ندنفیدلوا بغار هناعنصو فئارطو فح اذ یرلترمطح ناخ ماس

 هک و رایش یراک اب وروآ قوجرب نالوا ن دبشندم مزاول مدلواتتسا

 نم



 ی
 ۱ راطخا كشر هن طاس فرط دق داوا یربخ و 8 رانا ندنرلق دلوا

 لوصح شار هعق دل وا تف رعمو یأأر كراناوزام لوا لباق یسهدافاو
 ۵ دیس هرا تالاحر فص ییاوب رل ۔ہظءا ردص قح یدبا زام هلو

 هلار ادضناونع یدوقر ردنا فوح ندنرالرع تولوا ماکو هدناف لع

 ناکب انا وب رب ارب هنقاخ راس یخدرانا ندن زوب جیا طقفو " زاردیا افتکا
 ۲ ۱ یدا رردوک نیک هدئف> تطاس

 ندف رطهقش راد هلاع لاوحا یرلت رطح ناخ ملس ناطلس هلتهج ون
 یخدرلنا یدراب لاؤ ندنسانرق تاجمالا یدل نوی هلا ههگگ تامواعم
 دم زا لا هدب دغ هوجو نن طاس نامزو ناثع قالطا هد هنهادم * ءداو

 ۱ یفنل کر ضب هدر زوا لاها تتفق الا ب سح )و ح7 رت هبهفلاس |

 رولکتوق هتاود هلبا لاکا یس هدام دیدج ماظن بب رق نع هد سا راو
 یدراردیاناب حش وت هللا مان نتاع نس> وبد ( رولو تحار هدقلخ
 قلم هتشا دلوا ر" اتم قوج ندش زا هل فلوا كران كپ یرلتو ام جامو

 ردکتم یهاش دان متمربع یرلت رطح ناطاس هدلاو ید ندفرطوب
 | هدب واب ر و تزوضرپ هشدا الک ولا نیب هدنروهط هلکشم داوه ولد نوسلوا ||

 | رکن صوصخ یسماقلوا لاغشا كنوبامه نهذ هلبا هدافا هبهن اهاش فرط
 هسلا را دشا یدردیا هیص وتو هشت هر اسالرکو هرلیظعا ردص ||

 یرلتو ادع نالوا هدنهح الکو كلخو هدعم راض هب رص هنوک ندنوک

 | ردنا شیب رد یراک ماا یخد افرظ نالوا شد دنا تبق اعو هدقترا
 ( هلاح یاو هسرولاق هیالکو * هلاوخا رد رک فق او هاش ) "
 3 یدنا هدکعا رارکت قب

 | رفتم ندتنطاس ناکب ات اتداو النسا ییالوط ند هح ورم ڈع باسا |

 | ندرمهاشداب هیفام عم بولوا رطاحللا ربغع حد هتتطاس قرط هطساولایو |
 ۱ یدرردیا فسا: ود ید هلوا قفوم هرق نسسح نکل زدوشخ

 | یسهلوقهنجسم هب ودنک قوب شهروتک یتارییلش ناطاس قاارارب و
 ۱ رازونس ناشر تب ولک لالخ هسنعامد قر هلوا ضراع هر در تلاحر

 | ن دنفرط نورو نوردناو  یدالوا مشت همداشر و د شهرویلیوس
 | هاناو ارهو ابطا كر هل درک رایکصاخفرط) فرطو كرهلرتسوک شالت |



f ۱۰ 

 ۱ رلناسل و هدراک سسس هس ول بواک مزال كم سو لایم نسح رام

 هتهافسوماشنحا الاب هجور یرل همدخ ندفرطر و یراودنک ندف رطرب

 كتارا طو هفولع یرلقدلوا شهدا لک اء ید ولقاجوا هدلاح یراقدلا اظ
 یدبا یعبط ما یراق وب واخ دیدج ماظن نوا یسمانیک ندن را

 | كناراک رس هلوتموا ىپ ۲ یفیدلوا رو یدنو حم ناوحع رخ حءانو
 زاهد هیره تویلوا رک یرازوس هدنفخ ی ور لد دب ماظل جد

 یدا یهید ج هلوا لوڅ هضرغ
 تنطاس ناکباتا یغوح د لرلنلوا یرادفرط دردج ماظف هيلع ءان

 یالوطند هدح تام وسرو ند هش وشغم تاووکسمو یدشود هنهع

 كاماشنحاو تهافسیخد ندفرطر یدشا هدا ز یرااهم ی ایشاوقازرا

 راحود هدشدت رها سک رهو یدنرا یف رم نایک تھی یواکت 1
 ۱ قرهوا هاه رګ هبالک و یار طضا هل هج وو كەلخ یدلوا هن ا٥
 | ندنوب هلاغشا قلخ ماست یی بویمرب و تببها الصا هت دال وا هدازا
 ۱ هنن روما تلود د هنس هلا ىزا شتم ز وا درس و العا

 یک ارفف هب اروب ردیس» هدلب |-ٍتغا یس اروب یهو زرد ران ود“ راق

 باوج ود زاس ص نوا وب ۴ ساق E ES هرا نادنعل ود و یاب شکار

 ۱ ییس.هرادا كلل واتا ۸تس ت# زر ورد هوا هک وماح یدیا راررب و ۱

 | هنجوک كن هلسج یسل دیک هلو وب هرب ندرب ند نکی دلک هدا هدهع رد

 | یک نکید كنلخ یم اشتحاو ت ورث تطاس ناکباناو ید روب دیک |
 ۱ نادەم یعوج هل كنو اه یارس مادحو یدرواب دن رزوک

 | هدشهبلع كرلنا ریار هل سا راس بویم هکج یییروطو عضو كنان رق |
 ۱ یدرو دنا نع نب ہرا راتعاو لا فا لاوز قردالوب

 هبیلاها ات ۳ تام وس رو وکر و نال وا ثادحا اد دع ید هدرە هرشط ۱

 ۱ الا تا عورس نالک هزوهط هنت س قم رسا تروص هسا ندک دلک رغآ ۱

 ۱ ی دبا یک اش ندل احو ه دیسال اها هرن هلع) وا تا دود ع اونا مزلتسه ۱

 ۱ نالوا عرفتم هدیدج ماطد ار رز ید زالوا ؤو دما راع اک نکا

 ید زالصا قالو اعط و هرلتب اش

 مارو طوب رب ندانرف ماعا یر ندالک و هکیدلا ا

 ندنراق دلوا 2



| 
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 OR هل ناشو رفابر هقرف نوس روط هل وش نادر اط |

 بآ مع شف قرغتسم باثج الاو اشم تچملوب وایلا هت بویمهزایط
 "هرو د بقا رح هدناسخعربب ماقم ثاوذ نائیک ترس یناص “قوص هو

 ۱ یدیشلوا باتیم
 لاوخا نوش یدلوا اسک ور ند انصقو ردق *موس» اند ما ةثداح هکاتفو

 یبا موزویدشربا راډ ماکنه كلافص مابا لوا هکناصو یدشکد او

 اعصو توات یی م هدنحا PEE یال دلتخا نات رعو لوطااو

 بلعنمو لدم هرورش روسو هر وش روسو هترسع ترمشعو هباسفج

 ید هداالصا هداب قرهلوا |

 | ندناح السصا یارجاو تاماظن لاکا ید « دااح وب تنطاس ناکباتا |
 ۱ ماظنن گیل رلب.دةروتکر ونفوس ان هد  وک زواندتالکشءوراپدءروط ورک |

 | لاوما یراودنک ندفرطرپ بود ا هلیسو هلاوما مجو باج یشواد دج

 | تور وک یالعثعو قحاول كنب رودشک ندفرطرب و راشدا یص ال
 یح RS هاما شیخ او تافارسا قوحك و رایدتا راستا و

 یدلاق مت شل هده واط ) تورب و تارب هنن رپ نوک ادضقک میهاز ۱

 و کیم بوس هلون نمرادم مزه و و

 بیپ اک رسو ییدقیا تیافک شورغ كيب ىلا هند راصم یی ط٥ ءامرھب و

 حراخ ندای و اق > دح ھذا یر او تور * سادن« دلاو

 | هرزواینیدنلوا ناب هدالاب رک زا ردروکذم هدعهاع ےب رات کو دیا ۱

 كن . ردفوب قرفزوب جوا هلماسح لرمعءوب یشورغ كيب نیا توت ۱

 ۱ قرف جم ردق وب ندنسهسک كلذ دواوا كعد هقا عاص شورع ۱

 | ردتهافس لوي یس رغوط ید كجا

 | هههجووب یلاح كسناود لاجر ندبا جوو یدیدج ماسظف هتسشپا |
 یک یرلذ دلوا ی هلا لاوما راخ داو نل یرزودشک تواوا ۱

 ۱ 4 اشغو تور اتام ک ماودلا یبسع ید یتاسقلءتو ع انتا كن رب ره

 ۱ قوت ندفلخ اوک قاصد د دخ ما ظذ ر هن رال وا EN مادقا ۱

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

 ۱ | تابان ودنا قولاق كأ درک روش وض یک نوجا |

 | بادرت a عفانمو كا تک رح هناراک ادق ةا هدتسار جا | كنهدیدچ |

KFSهک نما نما #  
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 صاتا صاخ ساخ رب هنام PEE ا ید

 ن سکه قوى دوزا یدنالکد لخاد هلسناشاپ م افت اف هک یدیشلوا

 ۱ زمسنارفرب ع ویطم ه د سرا هژ.دیع ی را ارفو هرکاذم تروص < ۳

 یابطعوشا یدیشاواترحرا وید تشب تلودناکراكرهلروک هدنس هزارع
 هرمذط هن ایلیا ال ید نو رو رب د مادخ ر راغ قر هقاب ه وردنا لاحر

 ل٥٠ هاعت و تداعرسا هدا سانیداراردیا طالتخا هلنانورعبو رارزک بوعیح

 نیک ح كەد هیموعراظنا زروطو عضو هداعقالخ هژوعم ون ندنشدلوا

 هاک هج زایو هاخهوهق یرل _یضصعد ندهصاخ ناف يح یدروش روک

 ردن قازتسد.و 9 ردقوب قلخ هک دلروڪ هد ال نالواسان عوالم

 یدروب وسوبد ردکعدهكلزرمنج هبنيعوبو
 ینددلوالد هت 2 هلاو سنا ولام هیههلکاو .زتاتاذ ناخ لس ناطاس

 قوس هافصو وذو ارعرساماد نوجا لاغشا یناهدیسانرق هدلاح
 Ey هدلوپاتسا ندنش دلوا لاسم هرایشولرد ون ید سان یدرردیا

 یزدی یداوط هل راتباتیبربس یجا زاغوب و یدافوچ یزهیعاد
 a رل ڪت نان > ەد ' امز ثات دج ا ناسطلس یرهصلکا تاتهم

 ندنغداوآ یرلنوبامه تبغر ه قسوم نفو هیاشناو رعشو یدلوا قاف
 ی دلوب جاور هدانز كي قسومنفو یدلا نادم ارءشو افرظ
 رع لاسد:> هرکص ندفدلوا فرطرب یسهلاغ یرقس هسو ر لصاا
 هناخدغاک و لوبناتاو لاثهرب هد رود یتا مملس نا-طاس یراتتطلس

 ناتا بولوا لام الام هلا رایحربس یر هربسه هیخلءاحو یا زاغو و
 | والوب ن, زودنوک رطخوفوخ "هباشالب و ردک هغدغد ییاشاتو قوذ ۳ ۳ ¢ ۶ ۳ ۰ ۰ ae بو
 هل ارلهدازاسوهداوخ بو هرلع: ۳ یراهگز اب و رک هدرارتحرف یاح

 تب ولناط و اط هلل رله اولح هدن زدمک شوو ردیک هن ریس باتهم

 ردک هنس اکا | لرلرح رس ندنفرطناطداض هدر ۳1 و رلیدناردبا

 نکل ی دزلږا هلما مر كج هروتک للخ هنساتصو قوذو كجەر و

 یني رغوط یدزشدیشیایخدهنالدایب "هد رعو هناتسم هرعدر هدقرظرپ

 تاب ازاغو وی اعرب لزوکكب كلوب اشسا هجافصو قودو افا

 یدیا ی دو رودرا قالراپ لا لب 3 ہک تب تتهن :نضوضفتا یخ

 4 اط و



۱ 
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 ۱ یار بد رغ قحهلوا رهن او هدا ی و هنیاهمات
 ۱ روس هنع دعت ر هال هل هحیرلقدل وا رومأم رلثا نکل یداراو رادعلاطعو

 ۱ یهاشداب ناب رعمو ارفق تق واوارلیدیا روذعم هلیبس> یراقلسعفوقو و ۱

 | قاوچ نس هب رجو ربخ یب ندلاع لاوحا هسباناک دیس رون نالوا
 | داب رهش ق رلوا ناسوه ون رس كبسو زغب یالارب یسهلوقم قجوچ
 | یی هچفس یارآ ناس:اوا ضرع نوا كەر دسالکا بور دلوک یراقواب

 قایبس و رلیدردنود هناییص بعلم ی راهحشالوپ بوئالوط هذ راثاتسا

 ۱ هدر نبش و مولعم ندنسه ال یدادعسا هجرد كسکر ه هدارهتسا

 | هال ءاوفا یب رهعیاش شعار واوا مو زج ن دنعرط *هداز ياردا
 ۱ یتپدشااح .A سار >!كنلودوراب درتسوک یهنامز تاهد ه وب توروشود ۱

 راد روشود هته راع د ردح ماظن

 رایداکچ هفرطر رب ب ودجوک یره ندرابک و لاجر هلهجورب هتشا
 || صصح هنن زا دیصتخ* عفانم جد تاوذ سەد نالوا توو نا هدهرصو ۱

 رلردلک ود ۵ن : رللو هتهادمو تا كردار ظا

 ۱ ه دوامه نوردنا بوک ی رود اک دیضر و هلوعءوا یراءرکص

 یدش رات اذ ندتناطفو ترارد باع | تاهدی رک ید ها دج ا یناک رس ۱

 | راکذا رس >> هلاوما حجو بلخ هدکلرپ لاربع یالک و یدرلنا ن ی

 | هناخ نب نمو لو هدر وصو زرط ل دنروک هوبناتساو راد
 | یلاع باب و رایدشود هلاماشنخاو تهاغس هدا ز هلبساشنا رها اسو
 | | ردیک هب ولامش نورد e ۳ كثب روا rE یک اجر

 ار اد ورق تشکل وى رام 'زلءناخطاةم یک و

 ۱ و بم ,حاصم مر مه هلا ناسا ساک 8 ظر . ندلفاسا دوخا و" نام ۳

 هدشاوخو ه دنزاب هر زوأ کد تویح هبانهم هال اق اکو هدنرهناخ

 هل نا ا تواوا ترشعو شاد نما كئهآر س هلبا رهدنزاسو ۱

 ناخ اس RE یدرررب وب دیا شاف هراب۶ا جد یئطلس رار

 یسر ندرلنا ردا داغعاو تشا هداب ز ك هنسان رو هس یرلت رص

Eةباثم ور كلود ندسغیدلوا نکا مع  Eموتکم یوارس نالوا  

 یدردیک ب واوار "اد هات هاوقا راس لش E برویم ا



۶ 
 ۱ و رهشودند دراتعا راقات وا یسا ءدقدلوا غلا یی لح ا اسعو

 ۱ نلر و هاك خلابم یراق دلا ندلالا تدب بئاح قح رغب كنار وعم هاطوب

  هننراودنک نە رکسع هعدو تاصنصخ ود رووا اهلارلفاحواو رواوا

  یاعم رک اس كرهشود او و یعورک یرصکی نالوا شعا لك أم

 | ردقنرهو هدفلو قریهوصخو تباقركرانا هک دتنا کن هله > و لوا

 كرلت وب شنا ت تقدس یرلته دخ هجو هب هیلعتاود لراقاسوا ا . رودنک

 ٠ نالوا ۳ ندو رظطرپ قا مایع رداکد یشرولک هرطاخو لاسیخ یفر

 رافاج وا قینع نالوا سم امش ندفرطرب و یرگسع د دج ماظذ

 | ى رلتشحوو ههبسش هلازاو عقرودد ردها تنا ذخا ندنسد ها ا

 ٠ هدعلوا دیا زنم هک دنیک یرلتوادع و نیک ب ویل وا دم هد هسا دتلو ا یعس

 | نسیم رولواد دج ماظن قر هوا هنیطانوکر بهت رب ندرلپ رعکب تح یدیا
 | معاع ییدید ملوا دن دج ماظن مرولوا وهبسو» شا ه دک دلت د

 ر دجر دنه هد رات

 ی راکنربغ اب قرجرب ید « دنا هراس ی روعأمو رابک و لاحر

 نابه هرکیدکی ۳ یر هو راکفا ودا واتا ندنشدلوا

 | یدلواردپا مازلتسایتالکشم عاونا هدصوصخره هلبا ما نا همد یکیا

 عضو لدیدج ماظن هک یدیاوب بیس یجترب هنساک هیسور وب كیا
 [ ندا تا هانوا داسو ( یدوب کک تولوا نماقس هلو عدطیساسا |

 | (زالوا زاوتسا هسال وا قرمص ته راع« هجا # زالوا رادباپ كلان

 یکساو یدههشار هد هیموع راکفا یلوصا دی دج ماظت هاو

 | راکفا یک :یرلف دم هنصدا هلهجو رب هدیدج ماظن ی کفن راذ احوا

 وا ردرب هما | , لب دج راکقا د :a نیک یاعګا هوہنع

 ی دمهشار

 | قوا افت تار = بن ماظنکرد هزژزا لاو" . وا لاخ لیصت

 هلفعاوا رحا 11 رلع | ناسا ارب رګ ۳ ؛ را رطاخ جاوا كراكو لاحر هداننا

۱ 

۱ 

 | نال وا معصم یر اجرک ولا یدیشعا مدت هال ررب یو ره
  Slsك | کتسع هدنرلماو یدنآ قو میشد تامولعم » راد هب هر |

 یدبا یقوج انا ین ۲ وا فوقو» هبام ا وارده رق سو نکو دین |

 3 ها
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 هدنرافرط رادکسا رکو  لوبناتسسا ك رکن نسکغا یدصت هکازبسدا |
 اد تتثما هدر ره یکی راقدالشاب هطبرو طبض كرزرک لوق ردق هزاغوب |

 رلب دلو اردبا اعد هنس نکن كرهروک یینانسحم كرانو حد سان ماوع هلغلوا

 ندنا كسانماوع هدهسلوا تباصانورفم ردقت ره تد اع یک هدب , وک یکساو ۱

 قرف یرشوربخ ۳2 هجرکا | ندنغبدلوا داع یکسارپ كملاعوب ییرفن ۱
 ددج عرش اشاح ی ېک رلناعذا یینادان نوک تربع تلعو تاودو زا ۱

 هدیدج تاموسر نعطهدیدج ماظن وید دیلقت هراسفکی یک و ۱
 نکل ی درا ردا نمل هرالوا بسیالوط ند نکو دا شماوا نادحا |

 هر هد وهب ندلاملا ثي ةن نخ نوع اراقاجو | یکس | نا داتقا ة> ناراک تیجا
 کا حس هساع تلع كثدا و رکفت یهدئاوا یالناو فرصرلها ردقوب ۱

 راد دنا نارکت هنن راغولب اا ناسڪسا یدندج ماظن كرا | ۱

 هنر 7 ,دولعت نيد دعا نگراتشم و وک تکو ۳ قہ

 كرلن و و فلأن هلاسررپ یدنفا ب بالم نیه یزاوجو تصح ر هل رالاح

 یدرشانا فر فا رعاو ناس ید دلوا رود *هدازآو رود نده« یداو

 هلا فم دنا و نویی ییشدلوا نوجگاه یاش كناب لعنت هک هراحه ۱

 ) مهتم وهف موه هش ن ء) هد ويهه الکا قرف یهدنیبك زهلکتهباشم ۱

 ةفناطاع ماع هلهج غاطرب نایههدیا ارداو مه د نكح كف رش ثیدح |
 بنھ نوگآ ق ءال كناودو ند yr هدن زود "یک داع ۱

 دونج نالوا ( صوص رح نایب مناك افص ) قدصام مانوصوصتو
 جد هدنک رات هداژ نیش میدی زاها تأرج هربهگنو ريدك یی هیمالسا

 هبیوفتبام لکنم) ی کیسا ARE مهلاودعاو) ۱

 هژباهمو هشا ةد نیک ستم ھن دجحوم تارغ هلم وا ریسقت هلا (برطایف

 یسهفیطا “رابع ( مهنه وهف موش هبشن نع) نکیا تدابعنیع لالاب |
 یودنا شلوا رابکو راغض "هدزنایز قرهلوا ریش هدننبعص هلطاب ضارغا |

 كن دج ماظن ید یرلتوک نوک تاود قوحر تفو لواو ردحربصء |

 دم هرلنا درگ بویم هکح لاحر نالو زاعاو لاسفا هد هراس ۱

 یتئرمغ یرصط ق ر هلو « دنهیلع دیدج ماظن نشان ندنراتوادعو |

 ۱ | ی دراردوک



۲ 

 ۳ تقولوا هلکنوب تولوا ھساک ك: شواو ا ترد یدس

 ظا حر وا ۱ ععا ٽيوب هد هيحراځخ تاعا .ھ ھه او یدرواب روک ن شا

 ندنفرط یرلف ارص یپنجا نالواهطساو هننالماسم اپ , روآو ندنغبدلوا
 هان : وراو هدمعلا لاما وروآ ندشدآ وعوقو نالاعتسا ءوسقوج كب ۱

 eee ree rT o سبوس تورو و وب بس سبب

 كرم ی قت>یدرارظواهراررس قوح كب هلام م ن ٠ ر هدکم ردنوک ها

 ۱ باکر ندتفرط ی دنفا بو دنس ورخ : الایداج ي "سج وا یر کزو کیا

 ندنفرط یراباس؛ > یس شورت شب ( هد هکاو نالت : راهو ااه

 أ موس م سورغ كرش ناناوار 3 نکل شاروت راعشا 9 ةو

 هدفرطون هل اس هطسا و رجا اور معم ەدە ا نل ةرط یسا

 دعا وب هرژوا ناو قفارف كسب هنا کض رزار مان ین وا نا وذع؛|

 ینیدلوا شهاک هب هر ان رشا رکب رثب م ؛راشورف مر اتارا شادبا

 هدناف یلک هسافرط موس رهو رر هبی رم بناج هدنروصوب و رهاظ
 قوا هڪل وب قلارف كد یا ت: .هن هشورغ كم شد بولوا لصاح

 ِ فيك هلا باج یناوطاا موس رھ ردهط و. هئامز هتشفا ید ردنا اا

 رد شاک وک است هعلوب نوڳا یوا قاارف كدشباكب هریکیدابا ۱ هداوا

 هد هناتسآ ژامروط هدفاسر اعاد حار نکل شالوا هکا وب زاص# كياعقاو

 ۱ ناصهو قاوا هب هراب یگان فک شورظ هند رط هاوز مکی رمش نالوا

 هعلوپ هسررر و رارق هرک اذلاب ید هدو رط لوا هرژوا ق قوا هب هدانزو ۱

 هلراموس ره هدق رطلوا ت يک وب ویو ۷ یک ییدلک ۱

 1 لوبق یشورظ مر E کین ه هرژوا روک ذی را ارق توئلنوس ۱

 ِ (رولو اش واتنایص یرم«تناح هدودلوا هه ون هلا باس> ون هراز دی

 لهلکددص هاب رب ردشْلوب ررح ويد ۱

 | دیدح ماسظن هک دلاغوج یدارا 4-هحوو كنس هند رخ د ج دارا ۱

 هدرادکسا عید نك ؟لنفحدنوا تولیدنا ریش کت یدارقا ید كن رکص

 ولتلالا بوئوا اا هرکسع میلعت هدنعفاو» نصب كت ما وطاناو ات رد

 یداشاب هم ! وا ملعت د یر

کاب 2 ردیاّمکب هنوک ندنوک ۵۳هر ؟اسء یراوسو هداسب نرو
 ۱ ر

رکسع ههیفطا قو راءدل وا رادمان هل اونع هر هاش
 1 راید | ناباش هکع د 

arama ۱هنوکر و یدسعت هیهدب رفآدرف هرژوا یرلهاظتناو طابضنا  | 
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 رس
 ۱ هی اموب ند وبا تب ات دبولج لااوا كن رترضح ناخ ی ناشلس

 , Reندرلب رهکدادتاو تردایبم هصوصخ وب ی |

  ۱هدودرا راب رصکب ن کیش ثملوا ترشابم ی یلعد هلن ارب ر تارغت رادءمر

 یر و  etندنرافد الشاب کا "رج نا هلالوکین ندو لوهذ ۱

WA دید ماظن اعطا هنغ اجوا یجاتسو هدنکلتنح دو 

 ا اب وروآ لوصا ماودلاییع لاا کا١ هصوص رب لا قنس و كنرك و

 ید ی رافاحوا ب : هریو ىج وط یدلوا مادفا ھن راولعت, :هرز وا ۱

 لوا هلغلوا قاب ینراصم كرافاج وایکساویدلا هماظتناو طایضفا تح |

 ندنسهعدف تاصصخ كنهنب رخ نوجگایمارجا كلاس اتوب ہد رھا |
 ۱ جاییتجا هفلو هد دج تادراوهیسک كم یرکب یونس قرهلوا لطف

 | ثادج ا تاموسرضءب هلبا لیک شت یی رج لی درج داربار ندنکیداروک ۱

 | هدنفرط تفوزا قروتا هب ھتي خو تارا ءو EE ضب و قرهلوا

 ۱ ید و هد لح تادراو دیهلیح

 ۱ ی RE > دید حدا راهدنس هسکیانوا ژ ویک داكد قح

 N دار ارب دعبا ههباتبح كنفولوا هسا! وب یدیشاوا عااب یک ك

 | هکسرپ قاهراب قرق نەي شورق نانو عطق هدنطساوا یناخدیجرودارب ز
 نکی دل کل شو کم اهدا می رو راهکسا رخ وم * نکیاهدننف قا دیکیاغات

 | هتي رابتعا لرصعوت هلخاو | دنا اس زوفط یا قلارفر شورغرب هدناواوب

 | كلیکبا نالوا عطق تفولوا هچرک او رولوابی رق هدشورظ یذپ هزوک |
 ) هب هراب ترد یرکب شورضر نوا لبا همم ات اک و کیس م هد هلا رم یدس ۱

 ۱ شور غ قلاب رف هت یدعم یشورغ هد وبا ار ظن هنغیدلوا هدقعلوا وايم
 نە صااخ مهردقجم جوا هدکلک :اوب هکنوح نو زال قلوا ۱

 0 ی هرد كش وک صااش هدرربهع لوا تولوا شمو ۲ هدنرایعزود /

 | دت .ھح توت تاکلیکنا ر ندنک و دما هدنرهداردرابیمر کی نکس نواب رفت /

 یسهراپنوادوخا شدنوآ روصق قرهلوا دنس هراهراب شع هلا شی |

 توتوب رولوا لار هدنسهعوا.م ها رض ید ليوا هب رابتعا توقف ۱

 کا زا

 ھت هن نر كتفووب یهور ذوب كنفولوا هدلاح ینیدنلوا حت هر رابئعا

 یسهسیک كيب س كو ا : وک هباسحوب رواوا بم رقهناوید "||



 ۱ نکیاراو جات ا هاب ز تفو لوا هجهیاهنلود هنج زدم 7 8 ۱

 | شدس:همو یاو یلجا یشات ندنن ابیلعو هبلق كل هیصت راکفا |

 || هثیسلابهنوط هلب یب رکسع دیدج ماظن كنسودثک نوسروط هل وش یلج |
 ۱ نیت هنس هظداح یزاغوب رک د هرق نب زادقهرب زر رکاب بويع هدیا قوسس |

 ۱ ندنااسرا و باج لرل نکیاراو هلم رک اسع ردق وب ,دیلوطاناو ید. تنش ا ۱

 ۱ ماع مفنو ات دار كن رلکب هرد لردپا رظن فرص ۱

 ا هلل وا هد هسا دا بات ر کسو یلک ندیلوطاناو ندیلبا خور هدتروص ۱

 ۱ هدهشناسرافسا ىج هیه هل اب یسرب وشراو هب هيس ور هلا رگسع هماح همرد |

 | وا هیتسو رهدانناود هحرکاو ی دا مول نر هب ر ۳ نالک هر وهظ ۱

 || لاشرامیوشهوص هدابز هدنراهب راحت نالوا عقاو هلبا هنراباوپ هدنانسها |
 ۱ هلغلوا ر وب هلاسراو قوس هنانسها ب رادقمر ثنسودرا نوساکیم |

 ۱ | رظد هتک ودنا شااق ی رکسع هیسور ردق ك. زونوا تباه هدنتکلع ۳

 ۱ هک هراح هل هد هيا تصرف تفو ر قىجەئلوا تی ماع ۱

 | تس هلم ر ڪا هليا یشاحت ن دنداسف هل رلپ ركب هسیلعتلو د |
 ۱ ندیادشح هد هزساس هل ییدم هدیا قوس هنرزوا هیتسور |

 ۱ كنس راهو هرحذ بواوا فیعضو نا یمودرا م یک اراد سس

 | لاونموب لاح هتبشپا .: یدبا حاستحم هنتمه كناشاپ رادلع هل یکرادت
 ءورک.بوبهلوا نیما ندسنطاسفرط هن راب رک نکیا یراخ هوذؤآ |

 ۱ لولس نا طاس ندنغیداوا هدوم اح دوم رای لالتخار جد نیما ا

 | یسیدابمو بایسا كنوب ید هرزوا قاب وا هان دف ندبا باما یتءلخ
 | هتسلاچاناس كراناهدماقعو هک رد هلسا سم تامدقم نالوا حورمشمهدالاب
 روثوارادتا

 + لاججا كنامدقم نالوابجومیتعاخ كولس ناطاس ۱

 ح ینج هيم هلوا لباق هل اعم ه ادعا هنت دل وا رکسع مم هرژوا یلوضا اب وروا ۱

 | اوت قرەلوا تبات «دنزفس هیورو هک نالوبعوقو رخّومو مدسعم |
 | هدااح ییددلوا لامآ صخا كتل ود ناکرا لا صدا هلسعف رمح كما |

 | زوبیکیاتباهن . یهزولواغناهنعارجا توپ یکلشکر مم كرلب رکی
 ۱ هک داوا .a ؟سعراحات بوياق یکج هدر جد لرلنا لت رقص کیا

 ۳ ھن : رزوا یرل شنا اقا هل ناسا ودنک ی یفح هه هم هلینیج فسا ا ادعا ]

 % ناطلس



 | ورتپ هلئان ءوس نالوا هدنفح هالا تلم كول هوو قررا

 ۱ | كنابانوپ وند رار طم یی)داوا شس ابا ن نا را ه هيلع ,لودوربندننامز

 یف ام لارےشڈا هاکاو ینلهاوخ رح هند اود 4 احو هو

 | غا و نوا وا ندنلفغ باوخ هیعالسا تام نوت هلث ندراتهح
 دن رزوا هیسور قالب رکسع كن هتراباوپ دب ینالب وطهتتلا فی مش
 تقو كج هدا ترغهنسایحا كتکوش ورف سا لا هات تلو دو تکر ج
 ۱ . ردشْملف راطخا ینیدلوا تصرف
 ؟وویش كن هلاتسررپ ناثاوا هجر +یرو ی رع هلا عصا هدسراب هل وا

 ییج هم هلوا قباطم هنن راکفاو لاح یا طقم كن هیعال سما تلم یمادا

 كرات رو كن هترابانوب ن دنوب هددمالسا كلام هلتهچ |
 ۱ ر داسم یه ر کس تغالد كويلات یداراک رد یتج هن هوا لصاح ِ

 دیو هراس ل ردو ییدتا رشت o A د قطن كا نکل ۱

 | « دنفح هیمالسا تلم كرلءطن يکيدتا نکا هدربص» زالوا رو روم ۱

 | نج هاوار وم اع هنلمرب ردنناک لبلد اکوہ ییدلیا وثأت هتسکع |
 ۱ هک: ولفارطا كب ینجازحو لاح كم لوا تعا تباطخ هدنروص |

 ۱ ردطوشم هل ا قلوب هدا كتلم لوا تقو قزح كم دو و طوتم ۱

 | هساتقولوا رد ثلوا برس ةن دح تغجاراقوحر هروک ذم هلاسر طّةف |
 | ند دن دلوا هدع)وت تو یدادهتسنا هتفو داد هدنجا رای رصکب ۱

 | یدارویجوف ندااقو لیفرب یرجورونیفاصندراکزورنساره هیلعتلود |

 | یسیلبا هذارف ه دنبفع قفص كذب رفس هبسور هرکوب كلذ ىلع هان |
 | هیاتسد مصندنحما هنسوب كنسودرا هساارف یهداجالاد یناینسابس |

 ۱ هنتک رج ی رغوط هات سها هلا ر وبعو روص هتساق قالذا ندارواو |

 | هدکلر د كندمالسا رکاسع یهدنساا هنوطو یسلر و تصخر |

 ) 4)-:هح يث دّعلوا تفعفاوم ندنفرط ولهئسوب مالعتسالاید] ندهتسو 8

 ردعاک ی رد ندنورط هراباتو دهد ندو دناوادر روک زم فلک

 س تحاح هنوامم الامو هسدارولوا مزال تام و گر 2 وط هارو هط ۱

 نده رف صوصلت لنوو نا یکح هلب رب و ندنفرطهسرد |

  $ a ESNنا 4



 6و

 | یسهبرقلیشاب یوق 7 ر لوا زوخارعم اوا تواوا رشم

 یتسأو فی كر ادلعو هیح و داخ سالام هیون ااو

 یدارلشماوا هداما قر هئأوا و ملعا ی هوصح

 1 ندهتردا نونامه یودرا قو لا یم رک رقص دەلو

 0 ۱ هساصتره یدئفار هظعیجدمآ هدو دراو و نوک ل وا

 هلاخرفد ق لک ثالیح دک لنا لرع نده دم هش و وا هلا یدتفا سار

 نددموق ا ص یسادر 5: يدنا واهلاحا هک صاع نھ هتک

 هلک برف ۵: بس صو یداوار  هداو الا عیر رهش ل اوا ۶ وب کس

 كاك هلاءقتسا هلا یراوس كم لا شب اشاب رادلع هدقدئلوا تاصاوم

 یلئاطو رلتفابض لزوک قره نولع هدانزكی نوب احه یودزا ناکرا
 ۱ لا جر ید مع" تشحو رس لوا بو دنا هما هلما»م ها رلم>اصء

 . كّسا لاسراو رادت ېب ردس یتنامزاوآ نویام یودرا قر هل و | مار

 رادربس فرط نم هنفداوا شابا مالک *هوالع هد یانئا یتنادهمآ

 ناشو فرش هلیاوئع یکلرکسعرس فی رشیاوا هب ودنک ندیمرکا
 جد نوداسمه یو دراو تعحر ځه“ ور یسودنک « رکصندک درب و

 ١ یدینعا تکرح یرظوط هر هرتساس

 هب هرس تاسو هدنراثک هوط نوبامهیودرا یو لا نوا تالوالا ر

 هدد رطوش راو تده وط هدک دتا مارآ م ایخ بصل هدلح النعاس مراب

 هج یرلیصعب ندهیعالسا رکا اسع نمک رک ی ررداح تو

 زار هدنګا كلرانوب رایدروننک بولاریسازون جاقرپ كلر هک ه وشراق هلب راش اف
 لیخ هلا نوامه یودرا هد یدنااباعر یزکا هددهسدآراو وا هور

 ردٌشلروس تماقا رایتخا هدهرعساس نام

 ناعع ندوم نوا ك ر هن ٍلع هیسور یهیمالسا ت ۳ هدانناو

 ناو فات هلا سرر هدهنارف قر هلواندنرغاكم وهوم صع* رب مات

 بال ام یس هدیدع حس لا لیث و عبط هدسراب و هجر هب ی رع و کر

 هنب راشادنندودنک كناعع نذوم ) هنسالاب ر دشعلوا سشن هب هسو رع

 | هکمرازالسم ولتربغان ) هرکصذ دقدلزاب یسهرابع ( ردیفطأ نانلوا باطخ
  faو داول طختم ناب با نیکد هل داهس هناا ند ھر ۱

a و ایی 
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۱ 
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 2 . رزوا را "رملکنا هدیوتالب وط زوده دزکک هع وقوارآ ینالعخا نت

 ید کا ربع دمجم - رایدقیا قاغا ید هلرات اودا 5
 وقر ۹۳ كج هد اهسلع هر ریاکتا كناارز یدنا ناک یسهجردو

 یدرارولس هرمش اش فا هسنا قاقتا هلرا "رکنا رلنم هلوک طقف ىدا راو

 هد والح الس قر هلا تراسج لاها نوتب هن رزوا قو رفظع دشرون هک دلاق
 كن ه-یابق یارهاو ید .شع الصرح کتک هشرزوا هی ردسنکعا | 0

 هدر <= الاعب ر لال نوجا یتیب عز و لیلبص طارش هله حو یساع دتسا |

 ردشاردنوک هنا وا راد دنفا بیعت رع دتیسو ریما شو یواقرش €

 هداه> ںواک هش وس یب هلن راکول م ودتنک كب مهارا هدانا و و

 رادشاه هراخم هلا اشاب ىلع و یر یغیدلوا هدقهارضاح

 یدبا شەر و تایم كردیا
 رخ یر لوصو هماش كحاعردق ەر Cu ٠ ندنشل تالوالاعب ردنس رهب

 لر ارلنوک لوا هنسول نکرولک هلوادراو هنداع-ردیشابیب هد هللا

 قد رط یدلو عوبش یربخ یرلقدلوا شالا البتسا یه ردنکسا
 تاق تاق یربخ یسالیئسا 3 هر اف ۰ رزوا یدادساا كح

 هللا برج نالعا هب وا .زاکنا نامه هیلعتاودو یدلوا بحوم یردک

 ىدا هفیق وتو رعح ا هاا راو لام ریلکنا ردعت هددسورم كلا#ء |

 یودرا هز  یدئلوا ثبشا هن دععیسهدهاعم قافنا ر هل واهسارفو |
 مدیا تدوع هثءداقو نودامه

 یودراهرکصندق دنا وا لاسرا همزال تا8۶ هنسود رااشایدیشر وخالابهجور
 ۰ ® ۱ ۰ ی ۰  ۰ ۰ : ۳

 | رح دهدنسلا ه وط,د هسا ررع» قکرج نان اح هز ساس ندهبردا تك ودامه

 یودرا هکو باح بواوا فوفوم هّتمه تكناشاب راد-1۶ یرادنو باج
 هناهش صءب اشاب رادع ہک ا کک ra رج هےہناح لوا كنوبام»

 راکفا ثایو روما یایلوا دزشوک ینیدلوا هدر ددص لامشتسا كر هشود

 ایج هعدام ھ هنوطو 4. س هاب درسا شابالاب هجور ل ءتلوا رودارود

 هرازو لو یرادلع ۳ 0 ر هصو صع تالاب هژرس هناهد

 با اغا رکب وبا ساد کا كرادلک یددافا ج4 نالوا شبا اضرا
 یاهدا 2 کرا نولامه یودرا ا ه2 هر هردا هدکلرب
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 مازا ما نوجا یرا-۶ا ارغو داه> هن هيلع رریلکنا قاغتالاب هرزوا

 ۱ ىدا رلشعا تاکساو

 0 قرفرپ ۱3 طب ید شر هرکصندک دشارب هده رد کسا رربلکنا

 ۱ e قرا وا زسنطابتحا هقزفوب نکل یا زا شمردنوک هی رکسع
 ٫ رحو هاتم هتساا یلاھاو رکسع نالوا دوحوم بورك ههداب نورد

 ۱ ك موك هئن . رژوارا "ریلکنا هلا فس لس نامه eS یه

 ۱ هتسهی>انروهنعد قر هلوا ناشی رپ یسهیش بوداربسا یوو لتف نک
 | دوا كر هلک تسار ی-ثاک روھنمد هددسداراشع ا رارف یرغوط

 | یدیا شلیا رسا نس هیعب و مادعا نب زار هلبا موی هش رزوا 1ا

 ید بشر بواک هلا هیفاک "هوق نوحا رات ذخا ر 'ریلکنا هش رزوا كنو

 ۱ كر هلک هرصم اشاب لء د هدرفص هام لئاوا هد هدا رل دتا هرصاح

 ۱ تو دنا قوس هیفاو رکاسع هن دادما كل دیشر هلا رلهدرکس س اط ۹ط

RASERتکرح ناکدرکیس ص) ی ؟ یدععو  | 

 ۱ هدق دقیح 7 د اغا دجا لغ وا زال هرکصندک دنا

 رار هلکنا كردپا ممجت ید یللکوک قوج كب نده راسغهو ندراکرت
 ياد هدرفص طساوا یدتیا تکرح ید اشاپ نسح هدعب یدتیک
 اوریدو رح ودیشرهداننا یکیدلبا تلصاوم هنن راوج دیشر

 مور راسو دوانرا پردی ندهقراو کردا عمع * یلذکوک یخ حر جد
 تسک تمابسج هحصاخ یسودرا کاکب ا رهشیف یراتیکب لیا

 نراس زنم دیشرو زاتواد همارهنا لوس ر ررملکنا لباتلا یدل هلکعا
 یافت : ورم یخ د هدب راسعو ردلوا روع هرارف هلا لر

 | یدنا طیاط یسمر کیک رلددقارپ رسا قلا شع لازورد هفسل ندقداوا

 هدقدلوا لصاو هرم صم یربخ یراکدتنا الیتسا یب هن ردنکسا لر رلکنا

 سارهو ع راحود سان ماع ود لزدیاموع# هرم هم نامه یکرزمسنارف

 شفوخ كن هماعو یدلو لسا سک ره هنن رزوا هعقوو نکیاراشلوا

 هد واک هر ص » یرربسا 'رلکنا روک ذم اقاوتمو یداوا لئاز قشخو

 ۱ صا و یدلک نانمطا ن وت نوش هن را ودنک هدن رک دتا اشاع ان ایص

 رحمت

 4 هد تاب #۶
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 جز را یا رک لک ءا یاش 1: ES )دانش

 یدیشمک تقو قجماوا ها
 رزسنارفا وک دک لک هنهاکشدب هب ردنکسا ی ساتو د رماکنارک ذ لا فلاس

 قمراعیح رکسع هب هرق هلتفایلا لعال وند زانوسع | طیض قکلع هد واک |

 تصخر هصق دلو یناطاس رعاندنفرط هیلحم تموکح هد هسدا ش.هتسا
 دککود یتکلم هلبا هرتسجخو بو رزوا ماو انان کجە هلء و و

 دلک ءا ا ادای ؟ یغددلوا م دهم یژار , كراو تویلشاب ۱

 كرد طرف ی هب رسک ها ونو ول یینکیانوا كمرح رب ماکنا
 اتام كصاشر ( شعلا ىل غد دلة كاتمج هلساف و ایفا |

 هل و درب زکیروک یرکیشلا بواک نامه زالاق ورک یشیا كتعا جر
 رل-شمردنوک ربخ هب هیلې یا مها وتد ( یکسزار هلو دعاتسع تفورب

 Sage ستم هست

 اشا لغ لی هد دم .طات هن راک نال وصوقو مدا وس هنا | هدناوآ و

 هاش فاش وا ساو شما ندنرللا ىطۈټش كردنا دیاع هرلذخ هلوک

 وعلا ( و شلوا ناسشب رب یمهیه و فلت وخ كب ندنارداسه» و

 دڅ ,رزوا قملشب راب هلطو .و هامنار تنش صخب ما ( رفطلا و

 اسذاو ىدا شلوبعوقو فراك رپ هن لودشک ندنفرط شاپ ىلع

 یغوچر, نب رزوا یدک ربخ هلهجو لوا هنپ راودنک ندسشرط را رلکنا
 توعدیمح كب ناغع راش سالا لجال هد هنسوا شلیا لناع هنف رط كرانا

 داهج هللا لیبسیف هدنسه راحت نمسفارف مرجاهم مس نب ) هدنرلکدنیا |
 هنهیلع مالتسا لهاو املا ه راکن رف نوسهزتسوک هللا هدعرع هئاخ مدتیا

 ارضا هلکسرب و تاوخولد ( م هبات ی و ن م هديا راهظتسا هل را
 اشات ع ہیچ ہرا ییددلوا ا هعؤقوا راو راکفا تلشا هدانا

 هشددناو شالن راحود قحلاربسخ ی راک داک ه هب ردد کسا هر یکتا

 شعر دنوک/ ها رها هدزوا قاواطسرتم بص ند ەر رص ی یا قرانا ||

 هب هيل ص تروصرب اع سس نوساوا ھوا رولوا لصنره هتاوذ ینبدلوا
 لاها بوراو هن دز انا یخدرلنا هلکع | هس ادیکا ییرل مر ورارف

 ثیداحاو تایآ یعیدلواز 8% كتا قاتا هلا نيد یا دعا هنهیلع م السا | ۱

 قالا هكن ی ها ةر , قج هیلوا رب 11 یا دوو اي ts تای هبا | ۱



 ۱ نفاق غم ول م لصالاق ۳ فسو ۴ یدتناوا تضف

 | قردلوا هدرورپ داب تال عا الم یشان لرد روهشم هد ماش دکل چک

 ۱ یشاب ۷ لیلدهیاشا هللادنع | رخ وهو شاو ترهش هلا ندالخ و تعا“

 کر دیک ها جاع *افاواشا ها دبع هنس نکو ىيا شاوا |
 | كگ ندنه> راس اهو هل س ییعاص# م ۶ یادی تک ار سم هدءاش

 تاز یربخی کل لس هیردنک اد" راکناویدل وای او هرز ,

 جا بولت روک ندلاح ههزال قوا تاواسهم هرمصءهدق دلوا لصاو
 | ندنشداوا یرایک رماکنا هدب رمد ل>حاوسو یساعاود هبسور هد زاغول

 | ندشب دلوا هدهماشارغوا هلت رس هیسور یک یدل وا لباق دادما ارح
 وتشا هلا اشا نایلس یلاو ادیص هرزوا كالا تقوا هرم دار

 یدم ھاو ریدر ها ندنر رک یلاع مما هیاشاب فسوب 6 ۱

 لياتس رع یئآ كأ نکل یدنا ثادرپ ندبه" مقاولایف اشاب فو |

 لوپ هجاود یربمدن رپ اهو یدنم لذا هدنرو> رمهصتاو سو ه
 | شد رعندماشو لکد شيا ارتب رواوا هلیلید.- لاو بولوا قوقوء هریبدت |
 علاقو للکزپ یدبا لکشم مارب كابا دادما هرصم هلق رط |

 ههر سڪ

 ردق هتهاگتش لوداسا یا ود ریلکنا هرزوا یییدسوا زر هدالاب |

 ول هرماکنا ندنشدنلوا هد اعا ن "رسسءلوا سزنسد هیهب ولطم هج نکیشلک

 ] ندنافس هعطق ییا قرد هرزوا كجا طبض یرمصم نوا رات ذیخا
 یسفایو و یسعم رکب گران وب اوا ۱

 i ا اسع رد ه كس نکس یدب هدنرلن ورد بواوا را یک لو ۶

 دسعو نکجهدیا داد ما ۳ لا وا هرنلکنا ایدعو یدیاراو جد ۱

 | تشک هدسنتهج هیرد نکا هبا راتظتنا اکوب تدمرب خدوا بودیا |
 | ودنک ید یاب نم هلوک وا هاکنا ىٌ هنغب دل وب هرزوا راذک و ۱

 | بودبا تافو كيلا هک و ناخ یدرو دا دع ند نشا زیا تشسودرا

 هلرقاط كب ےھاربآ هدشحما دیعنصاشاب ىلع د وشاعاط یتیەج یک ہدنشاب
 ك ناغع دلا ینیدلوا هدکعا اردو رهف ی هیفلاو هب دا رم یازها |

کلر رم لوک یلیخرب یخ د نسح ۱
 ۱ قردروط فرط ید هب راحتو .د
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 1۳3 درج قدرت ریه و یلاا هروم هل رازو ٤ هسر اشا ندلالو

 لات ندفلسشاب یی هبج بوثاوا هیحوت لاا صراأق هترازو تر تلذک

 هلا یصشم كنالس یداشاب نام یسلاو یبامور اقا ےس نالوا ترازو

 یدا راق

 ید ندفرطرب نکا هدکلردنوک تام و رکن هنسلات هن وط ندفرطرب

 یا ندنکیدلک مزال كلردنوک تام 4۶و بوط هنسو درا اشاب دی-شروخ

 نوک شب نوا تنوباه۸ یو درا نوجا یتامزاول لاسراو بوترت ید كفرط
 یداک مزال قیفو و ثکم هدنسا کت هنردا

 هک هلیوش یدبا هدقعلا هراسرابخا یب ردس ندنسلاب هنوط هداشاوب هتشيا

 هني رزوا یسهیلق لیععسا هعفد یدب نوا روا هب سور رک هنقو وب
 اغونادیم نامرهف هلبااشاب مساق یزاغ ناناوب ظفاح نک شعبا موه

 یشان ندن)هسفادم هناراکادفو ها هيج تباغ اغا ناولهد نالوا
 راسعوروح هتعحر هلانارسخ و ناز رلوا هیتور هدنس هعف دره

 ید: اراش لوا روصمو بلاغ همالسا
 هشرکب ریارب هلاك قنال- دنا نوساکیم یلاشرام هیسور هحدقا هدر و

 ه-:فرط قالفا نا هل اودرارب كاکس لیلا هدااح ییددلوا شهرک

 قم هتغیدنا و هدنسهیعاد کمر نام برص قرههرج یرقوط

 که دک اتش هوط هد را لوا نوا نیما ET < لوص هدننکر حوت

 هفرفر فن رزوا کوکر ندنغیداوا جاتح کمر رکا ییساضء كعالق
 یناک رادقم اشاب راد هدک دنا هرم اح ناس هعلق یوکرب هلباقوس
 هدا روخهب رار نالوا بت ردو تعاسشد ۱ بوک ندم وزو رکسع

 یدنا راشباکچ هلن أح س ا ورک نیکو و تافل یلکرول هور ۱

 بچجوم هلبا دورو هنتوا یودرا هد هزردا ی رار > تم رفظم والثم ول

 هلبتسح یدادسنا كح قی رظالاب هجورب هد هسا هدقلوا دودح ارام

 یه ردنکشا كرا" رلکنا داناو نکیسشلوا نود هیمالسا تلم نوت |

 یدیشاوا نورد عادر هح هعسا ید یراالبتسا

 هها دسبع هداز مظع هدرفص طساوا هخ رز ایا كع>قب رطو
 جاطاربماو یسلا و ماش هل. ترازو هءنراخا فسو ےک ۵ »رب ارعا |



 ییبم r RENEE یاک ارګ هن یلاوح لوا كر دنا

 یفاو رادقم هنسلاوح شافو نوزپ رطو بوس ید نددلتاود فرط |
 كسودرا هیس ور یهدسلقت هد هناا شلردن وک تامهمو بوطو رگسع

 ۲ مورضرا هلفلو جزو هنب راف رطصراقو ردلحو رخ >

 ۱ قر هلوا بصن یرگنعرسس قرش اشا ایص فس و قساردص یسلاو |

 موروچو شعرمو هطالمو راصح هرقو ساوبسو رکب راد هسنتیعم
 یدلدبا زوم ام یرانایعاو ناربم عمو یلاو هلتطباب هل رکاسع لصومو

 ۱ هلک رح ند سارح اشاب دوادنودامه یودرا ینوک ی جو ا كرم هص |

a 9 9 ۱۱ یداوالصاو هب هردا  

 ۱ ینالوط ند رل شوا تاءط اوم ضعإ یدنفا ناعع یراد رفد لوا قش |

 ۱ قایتا ذذ هلغاوا رادرنفد كم د2 هداز كب یضیف یجاشن هب رب هلبا بس

 یدلرب و هب یدنفا ناعع ید |

 وشراق هرلنا ب ولو زوب هدا ز یرانایعآ یبا مور ور: دستم قو هنرد | ۱

 ۱ ندهشدلوا یجد یهبتاذ تردقر هدهب ولطه تروص كنوئامه یودرا ۱

 | كيدعسا ىلوف یابشاب هلکلک مزال قوا ارادم هنهورک هبلغتملاخا بس> ۱

 / بصنلوفق شاب یلغوا نرود عاد ییایعا هلردا هنن ر قرهلوا لرع |

 ۱ یدازنسوک هل.رچ هاما هلا ۱

 | هل رلنایعا یبا مور ییالوط ندشس هعقو هنردا نالوا 9 ۱

 | نایمطاوتدنما هرلنآ بم هن راق ړاوارمک اد ندا اشار : یاف یھ ۲ یرصکب ۱
 | هدن وامه باکر لر روک مور هد را یه و 3
 | هل رازودبتر داناو یدنفا بغار دم لماشنالوا نات ردص یدک

 | هیدنفا شک یرادرفد تاب وبح قااکو ادنشک هل خلوا یسلاونامرو |

 ۱ یدلروب احا |
 ۱ یرکسعرس یناج دیفوص اشاب دجا دیشروخ نوا بید یزواب رص

 | ندتیدلوا شلوا بصن یظفاسحم شينو یسلاو یییا مور هلیناونع
 | یدلدیا رومأم یرلنایءاو اما هنسوب و قادوانراو یبا مور هنتیعم
 | مورو یدارب و ترازو هبتر هیاشاب سی ردا یظفاح ندو ندناربم ربمو
 | هداژ اشاب : ىلع یاد هم ۵ نالوا قرصتم نر واد ندنزول هاب یکی رلکب ییا
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 یالآ بترمهرزوا نایناهع نب ریدبآ دهلی رای سینا ی دنا اغا
 هدایشابدواد بوهیج ¿ ندوبع وطو راذک ند وامه ہاک رظذ ںورہسوک

 یهاشت دی رادمص غوت سافا  رلبدستا رارهتسا هدنر هعج نالوا تبوصضتم

 یال كلذك یربقاچوا یحهرجخو ی هب رو یی وطو ییهبج هل جو

 یه رکی كم رحم رلیدتیک هنویامه مب وکی هاشداپ ءاک رظن هلیاالاو |
 ۱ مای | یلح نالوا مرکا رادرسو ےظءار زص ید یوا ۲ ییمشربا رازاب |
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 | هللا توعد هپ ینا طاس یارس تاود لاجرو العو ارزو هج ابو شاپ
 م نکا رادیس هداتنا یییدسالوا تعج دوع هده اکشس وک هتروا

 ناخ ماس ناطلس هدنراقدلوا لځاد هنویامهروضح هدکلرپ هللا مالسالا |

| 

 أ
| 

 رهو#و اتکا كروكر و وادا هزار مس ةر را درا یراتض> |

 ۱ هجا رو و جد یر هدهرص یکیدلیا ناسا رخو حوعرس |

 فدا دن قد زا ءاو) و رکص ندک دادا ساناا ارور وع” ول اق هاضر

 ۱ ق رظ هدوق هنزوا مرکا رادرس ہد وا یدتا ماسا هم را زا

 ۱ مظع قر#لءاراوس هراتف راتسص بسا نالوا شارب دن انوط ندهئاتهاش

 | یدنیک هس هوح نالوا بوصنم هدنسارهص اشاب دواد هلا یالآ مشنگو

 ل : زوماهضمب یک یشاشوام ورا دنا یجتهرک دلو ییوت مو تغ او

 بلا ع یدنوا یازشالا بيق : تداماو یدنفا تاتکیلا شر هلن

 تاذاس هدنفارطا یوبل فدرش ءاوا هرکصندک دک هل رادیعسر ة سالا
 مرکارادربس هلا مالالا حش هدفا و هر هروتک مالسو نالیص مار ك

 ردوا ڈک لرەر و مالس هراسد و نیع

 ما Ge هدها و ل تارا طا ت ت اود الار طه یافتن مار کز

 ۱ قرهلوا زادنار کل هد بهاک شب دطا هج زوو ی ناتو د هيس ور هدناواو |

 اشاب ىلع یدیساب رد نادوف نیش دلواش ابا هق ولبآ یب زاغوبزک دقآ |

 ۱ اح لوا هلا 4ج = ےس هوو ۰ nt یتوک ی آلا گر 5و ته رج
 .2 ل

 نیمار امت دن فات اداب |

 ۱ طبیب رت EE 9۰ روانا ۸ جدو هليح هګ دوم قلود هیس ور

 هک نما < ۳ %



 ak یلوطان دمر یسهنسنوا زوب ما

 ست ا یداوا نون هر ذلاکم سااح هنن رب هدنن افو كن دنفا

 ترادص هثسهدهعهدقدئلوا قافتادعع هل رلتلود هبسورو هزلکنا ھن رزوا

 | فرش بواوافارشالابینارخومو . یدلروبب هیجوتیس هباب یبا مور
 ۱ رادکسا هذک دتا تافو ه کو و ی داوقر اهد هب ھر ینا شو

 نفد هد هرظج نالوا صوصح هننادلاخ دند هداج هجاماح هدنسا رو

 تاذر روفوو بیهمو موم يبنکم لصق, نوح یدلدیا

 زاصحا قنا زا كات ۱ مات هعالبلا ساسا كم رشت 3 بواوا مرګ

 ثاسحا ضعب هعشب ندکد حا رادمانوبد زا جلا راصتخاىفزاجمالا زاعاو
 هدنرشماه كرلباتک نالوا یراذک هعلاطمو یتامیلعت قلعتم هب هضءاغ
 لغو هناا هداب ز ند.ر اس نونف ۰ ردراو ییاقیفجو تاظحالم ضب
 | ضب راو راد وسرءش هد هد 2 هنتسلا بودا لبام هتنفرط تارضاحو

 ۱ ناب تسالسو هرات مل PON Db هدنن ادو یدیارلب الما تام 9

 تام) یداشکلد یئاهک افهو تارواحو شوخ ی ض هلغلوا ىح
 | یخ ی زا ردبافو می را ی كر ( رهدلا ةمالع

 ولس هب هب هيدي سون تب رط هللا تب انا ا ن ددتنفا لیا عل

 هڪساو هجر ةیلع هللا هجر ید

 نداتمهو یچس هنج ورت هناصلاخ لاهناهاش راکف | هدنعح دب دج ماظن

 تاد یتاوو هداناو ندنشدلوا ه۵لاراسه موح ص ید یسل رب ندرلناد

 رددودعم ندناهراض لوب هح هناهاش

 اساس ندالت ی نهد ید : رومأم هلاعم سلاح ناو دشت رو

 یاس رک و هدا رات كند: ها مصاع سد ون هو 2 ؟راد هنذیداروی

 هدنس هک یاسوف r Rg رعفرپ هد را هم انطضو هع ۶ رات

 لپ رک: نساضفق لوبناستسا هرکص ندک دنیا تافو كب تمص هکر ید
 یرلکدتارببعت هاب هدنرل دنع همسر یابلعو ینلیجانروط سفن هدشنایم
 یدنفا بیتهدجشم دیس ندیارویم لبا یرابتعا موه وم يحا دارم یظفا
 یهتنا یدلوار ا در هی روا هلاکم

 قداصء هتل رک: تیمور طاش یمهرغ كنم رح هد دج نسم
 ۱ و یک رح اجلا مود ا یودرا هرکصیأر .قردلو
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 ردشلوا فارشالا بیقن یدتفا هللا دبع دیسلا هداز یرد هلکع |

 كن اشاب دجا لهب مسکو یلیغوا كناشاب لیعسا فثار هيلا راشم مو> رم

 كنم رحم یس هنس ترد شعلا زو كب ن کیا یییهاهزاح رط یزد رد ديف

 یافو هدنسا دی نوا جد ثمر = هيلاح 2 فن و وک یجدبنوا

 ر دد هردات تافداصد

 تسود: ۴ یردب هوا بذار هلالاکو مولع ليف هدناش نا وعع

 یدنف | لیتا بنات یو مش را ندا لوسف ٩ مع ل وا
 مولع" قو لا ندا کا غ نیل زنم نیا لئاضف تادمات

 ۳3 دن : نوا كسلا ی ہےاس یدب شک نا رکنا هدکعا هیلاع

 بم مو ی ناکامکحو شلوا م کد هلا سا رد سور

 قایم ۳۳ ندک دست ا ثژاجا دا ند 10 یم ویا قر هلوا

 نارقا هلنهج وب و شلا تزاجا بوب وفوا ثیدح لع د ندعو> رم
 هد را یک زد ۱ ىدا : شاوپ تره هلا لطفوع هد نلاثعاو

 كحوک نک رج رب ساب هدئندوه بود ك دلا ف , واود

 هللا فیقوت یتس ودسنک بجوم الب :EER ضب ىلغوا ىلع
ieهل بک هم طمع هدتدوع هر داعهسرد ردشلب راحو  

 یناطفو دشر هدهیجراخ روما یک یلیضفو ع هحرد تولوا لوغشم

 تاتکلاس دز ,دنخ زا سا زو کا نيل وا تاو د ناکرا مولع ید

 صخره هل هیاب هکم هجرت بحاصو لوا صخ مع یدنفا یرب هللا دبع
 روم ام هلاکم هل راصخ مع هک هدنسهیصف یوتشز یرهنلوا بصف یا
 مرکه هلرسهیاب لوبناتسا هجرت بحاص هدندامهنا كنەلاصم رایدلوا

 نواه یودرا ندنغیدلوا یان یسه راح هیسو ر زوئه هقشپندقداوا

 ص > ماعاز اشم هنن هدنسهنس یقلا زویکاو یدناوابص یسنضاق
 هلان واه یودرا هرکصندق دئلوا روع یس اص م هیسور قرەلوا

 یسصاقلویناتسا لغغ اب هدنرحاواید زو یکبا بودا تدوع هتداهعرد

 جد یسکنا تونو لاعردص یادتضک كقح هداننالوا نکیشلوا

 بحاسص هدنرو ره یآ جوا ندنرلک ده هدا جا نما نیسغلوا راتاذ مظعتم

 وذعن زسکمضآ قوج طقف یدنلقالجاو ن هیدس و رب هلالرع هچجر
 قرلوا عمو سس هدایز ن ن دیکلوا هدنکب دلک هنداعسرد 4 قالطاو ۱

 7 اسس



 قوس رد اتضتقا یاصتنا هسنمدخرب هدومش كن دفا فئار دو |

 ۱ لزرع ند کلیمکلکب ت تصد الب لط ىهبلا مزدا هلا یل رعلو ۱

 تعانق هتکبدلما دآوفلا حورح هلا یکلیج هرکذت هیلارهدننامزو داعیاو |
 رادزنفد 1 ی دفا تبحاس ةناک ندکعا ج یب صاوا هیلام بو ءا ۱

 | اروط ید هسلا یوم هلک رهتسا هلسیس هتکن كدلبا سیر هتسوق |
 | درع نکیا س اس تناسا و ہد هح هيلا یوم ا المو الاحو |

 ردگتع ه-:ةددلوا ناما ی ودعو ناجمصخ ه ودنک هلیا باقرنسا یالب |

 ۱ ندهاکناح ما ل وات داع هلت چ ج قاس وأم سد ندنلاصهسا ۾ زاح اوکو ۳

 هلا لاح تر و مضو یلک ندو ه-تسخ قر هلوا رأت ید وجو یثا |
 | لآ نوا ارم فحصو رب دکن یجدناقرب هللا عا چا ییداوا هتسدمد |
 ۱ و کیا هر نزن دهق یی رول ور و هسط ی وش |

CTعدد, وند نوسلوارد ند - هلا یرورمص ءاکب هدشاحوا هاکهردنو  

 یدنفافطاع یدایارارقلا راد مرعهدنرورح نوک چاقرب و راسکناو
 ید هلا ایشا نالوا هدنکا یسهناخ هرکص ندنلرع نده شش واح ید |

 د لوا بویلوا كلام هشرب همش ندنماعزرب ولضتاف شورغزورش كب |

 شارف سا ند ضا راو لاع ضب نکيا هدهجرد را افو هود |
 ۱ شلگاط نتنسهراد یا لر هد ردنا تافوو قدرا كج ررک یتفیدلوا ۱

 | .دلاح ینبدلوا شءالاق یس هلک یرم ف ندشدآرادکما رقن جواو |

 ۱ نناط ناو هدشرح توشنوط یسهناخ دود هھک رب لات هللاا ۱

 ۱ ندشت ابو وق ها دا 2 “رہ زره یوم تا ناو ۱

 | شما یس هل بو مهراج لالخندنسایشاو لاوءاو شءهرافرج |
 | عقم كش راه راج ولهیجراخ هسطوا یکبا هدنراوج یسهناخ هل -فلوا |

 | تادامم هدنرلذن نشدلوا یناولا كجدشکد بودیک هب هاخ یرافدلوا |

 | نوجا رک ی ودنک اضح بودیشبا یدنفایسن ھار | نالوا هشاس |
 | تیفک و هتسابحا ضا هلک بردنوک باولا تاقر هلا شورف زورش»

 | ردا لق نفی دلوا شعد ردسازاسحم كميدنا هب یتدشفا بحاس
 ۱ یهتنا ( كنالاعتق- قطا ردماع * كهللا یدآرب ردمتتم ) |

 ۱ الاحو ی رکسهیضاو یبا مور قسا ید یو ۲ همج یجشدب نوا كمر

 | تای> قد رط یط یدنفا كب تععع میهاربا دیساا نالوا یقارمشالا بیش

 + اکا «
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 قاراطء ا ندناشب ورد هور 2 ندناکسیر 31 لالا

 . یدنفا ی طصم ی هلال ندّلود لاحر ردیلغوا كتاذ مات هد.دنامگندیا ۱

 دلا ده كن دنفا یطصم هلغاوادعتسسم هدنناذو ددرتم هنسهرب اد |
 هتناتک ن نف لیصو ماود دنس هطوا ی :اکادنهک قرهلوا اک ين رخ

 نددادهتبنا باا هدقدلوا یبدمآ یدنفا بنار نکیا هدکشبا م ادقا |

 | یبازو یکاو شا هباروا كجك مزال یی روم أم ا ۱
 كن دنفا ركبوا ماریدمآ هلن انع كن دنفایرب هدنندوو بودیک هثبرغس ۱

 یک ا توروسرز :is لاسقا ع ۵ باس یدبقرهلوا یبدمآ هدلرع ۱

 نالوالاحراا ةرس>هدق دا وا توف ی دنفا بتار هدنناضهریکیا نوازو |

 هدنروهظ یرفسرصم ابقاعتمو شما بایماک هللا باتک تسایر بصنم ||
  ضراوع ضرب هرکصندعرب نکیاش۶اوا نیت هنثسادر نوا ںاکر

 ید نواو هل راس ظد هربخذ,دعل و زود ندتمابر دم س٥ قرهلوا هتسح هلا 3

 رار دا لی ین سم هتسو رو رسم هلیفا ادنشک یک نراد و دن رات |
 هدنناهرحوت یاوش زوةط نواهزکص ندقدلوا رو ید ندقلادهک ۱

 هدانئاوب بولوا ل وزعم هدنماتخ یسهنسو لوما » لان هللا قابشابشواح |
 kK a2 دعد لر 4 |تافو هدلاح یتسیدلوا بو رق هب قلا یان

 نفد ه دنس هیص ناک مدل مان یس وف فب رش هدرادکسا هدک دا ۱

 روستا ۱

 اشنا ۰ نفو تخ ۳ هباا یر یاف وتم ۰ هکر بد یدسشفا قمات ۱

 ارهتساو لرهو نادهنکت فر رظ تاه ۰ هحرد هدر وسر هدنانکو ۱

 زواج یدیا لد هستفیش هب وبحشو یو لسام هقوشو قوذ ناب وک هلا |
 بحجوتسم ند هس تاک رح و تربغ بچ وم هو الا هز انس نع هللا ۱

 یبا زو یکیا هک هلی وش ر ووا رادتناهب هبن | هباکح نوعا قلوا تینا |

 هدنتمدخ کک ردق هنسشا نوا دیک هنتسب ز كهبلایوم ندشاکر

 4 : هب اتتسآیدشقا دشار هد توف لشدتقا یک یدنفا بحاس نالوا

 بودبا قلاکو تسانر هد نسهطواودنک هام قحرب لد هیهاوا لصاو
 لئان ردیقلا بح نکیا باب زاو لها هتسان ر هدتشاذ د ودک ۱

 هجرت بحاصنیغاوا مدآر شاوا رادکماو شلاق هدکلیعکلک: بویمهلوا |
 نکرارا هتشررمس كردنا تاقزتسا هتعایر ی ملا یوه ی ید وا فطاع

 قسم سس سس س



 هل ۲

 ۱ لکیر ونک هتدامسردهدکلر قالطالادعب بودیا غار وب اغ لآ

 یستعع تبلحهرکص ندک دتا گام و تر تدمر هجرت بحاص

 شلا ىس باب رمزا ةلبساعلا اشا نایلس یسلاو دادعر .A سان ابو شاوا

 ۱ ابهشلا باح هلتسخ قلوا بسام هباغا فس و یادش. داوو ىدا

 | صوصالعو یهوجوبلح - یدیشادا یوتفهاج والعدد ییاعن
 | بوی هکحنس هنااا ا ك ۱هدازیزباج نالوا یآرابدبتسم هدنلح

 ۱ ندنشی دلوا یسادنه؟ هدلاو یسهفرا هد ه سارا شيا یعسهثءهفد ندلح

 | ردقكياا شپ هدئسانئایرفسرمص رلیدیا هدکعیارابتخا یتوکسراجات

 | بولواعوشابیسودنک هثب رارزواو ودنا مج و بلج هللا قد وشی وایلح
 | كرصء هلغلوا روکشم یهدخهدقدراو هننیعماشابایض مرکارادرس
 | نیت هنماضفرمصم ندیهرکارادرس فرط .دندادزتسا ندرزسنارف

 | هدام سرد جد یهیحو ۶ كس د واو هر عملا هنسهدهع قرلروب

 ۱ شلدیایدعت ةمانزاس دنسا دنهآ ,دلاو یخ i ندنفرطو دنکو شارواهنا

 .هدشامر هقرط موسرو لوصا یدنفایصولخرع نانلوب مالسالا میش نکیا
 هرزوآ قرط ا ںویغیا هدعاتس ندنشدلوا بلص تم هداسااقود

 ۱ شلواردک هجرت تحاص هلکمربدت | هيو ههداز غابدینب ا واو هرم ے۵

 كندنفاهداز لاصهرک ص ندشدوع هزداعدرد كنوبابه یودرا هددساا

 دم رکم هکم لعهلا دن را روعط ن واو هلی هناب هع رادالب دات سم
 | | شب ایط هدشدوعهن داصسرد ندمر fa هکم اش ماکب 4

 ۱ یابقا كناغا سو هل.دس> ییاقو كناطاس هدلاوو لصفء ندنرادص |

 | یشدلوا لئاز كئنیفاضا فرش هطوتناتسا لصاماو لوح هرابدا |

 | قوذهشش هل زاك ر ەتش یک دفعو رى هلا داب یراهدیاوا بوزوک |
 | كرتهدناوا و تاهن قرهلوا جا رمان تدمر ندنردک هلذلوارمنکنم یطاشف و |
 | هلع هللاافع ی دئلوا نفد ه دنس هرظح .دی زباب ناطاس هلکعیاانف مزب |[

 | یماغیالام هب ودنک ینآناسنا هلفلوا هدنمکحراعتسم بوث فاضا فرش |
 ردیلهاب هنس هراح كنماشت دنس« راد یتاذ رابتفاو

 | "هناخ تاع جد ید-دفادجا فطاع ندشلود لاحر هدناوآ و هئیو

 .روتلوا رادتا هلا هجرت ف اور هاکتبک توجوک ندا



¥ ۷7 ۱ ۱ 

 ۱ ی دنا فخ دوم نا هنطوقس ندرل هە طخ نوت نو قسم اوا ناف

 83 ناف داصت ید یسعشود برات كنك (ةزفلا ماع ) ه هنسوب

 2 ر هاو و كاا لالب یساغا ۰ داعسااراد هدر لاوا ردند هب رظو

 هداهسااراد كنورد هیسو زور هیسرب یک اغا ناج رم یراب رهش رادهش رخ
 یدنا لیلد اندار هنهاپس تحت كیلس نا طا ید یسلوا یماغا

 لناشاب لیلح قیعا ردص « داز دج ضوع هللا راهی یافوت

EE۱ لحاد هوا نوردنا هدشاخ قلمصرود نواوا هدرورپ  

 لاا هداعسلا راد رک صذدقدلوا رادهن رخو لیکو هن رخ هتفر هتفرو ا

 ۱ ردا يس ها را كن اریخو روس یری یدیشاوا لصاو فن تس یھ

 نزح تا هل ورب و هت وردنا یافو هلءلوا ت تاعصاا حودگ ت تادرب

 | ینا ااف ه>وق م و رص هکر د ید-وا مصاع ی دلواردک و

 كندا یرورس هشاوو هلع هوا هج ر ی .دا یادم یدوجور

 ( لالب نوسبارقم یئدع لفحم ) ردح رات یکیداب وس |
 لر یذ-نفا یسدق د ریس ندنرا ولها دعرگم هکم هدمرح لئاوا هن
 ۲ دیک بودا هاکه

 یدتفا ن ۰ نرو تعارک دمو ندنسالع هفروا (اهر) هلا یوم یاهو

 نکا ناوح ول ر نیم یسهظفاح * هوقفو نيطو تاغ وا لوا ت فو مات

 دم هرهد ندا م واع هدف ط تقوزا رد اذط ندا یسهدلب

 | ندهراس نونف هلهدبالع قلوا لئام هبافصو شيع طةف بواوا

 هداب ز هیلو ادور مش هلنهجوو كحونم هنارضاحو تایدا هداز |
 | ردتةم هباشناورعش ه دهلتدنلاو ی دیشلوا تالاعهب هکلمو تامولع
 یساع قرلوا یحاصناعا تفالطو نایب نسحاناذ هدلاح ینبدلوا

 یدرولوا هدحو ملکتم هسشلوب هدسلحم ینتقره ندنفیدلوا اشکلدو ولتاط
 لاحر ص4 نالوا قوشو قوذلهاو دشدمآ هلذاعضرد هءقد رج ۱

 نکیشلوا سرس د هنک.اتفم یسهداب قلارارو سد لئان هلاددرت هناود |

 ندنلود لار یدیشلوا لوزعم كرهبهدیا جازتما هلیسهدلبوجو |
 یا هپ ههلق مور هدنخرات یکیا ناسقطزوب كب یدنفا میلس روهشم ۱

  REEتحاص د ندهفزوآ  eهللا مرک امرک ساحو باج یب ۱



 ۱ بودا دراوت هداه سرد رلتاذ قور ندنسااه | نیمرح رخ وم و

 | تیمها هشناوب و نفی دلوا هدکمشا هدا ز یرایدعت هنوک نادنوک كرایباهو |
 ۱ هک دشا لاح ضرع هلا ناب نع هل وا مخ و یبقاع ههنا لر و |

 | هد لاو ید یس رب ندراتا کاکو مظاعا ن نالوا لا بقا ی تسرس |

 ؟هفاقهرک وب هرزوا یمیدسناوا نایب هدال تواوا اینا ف توب یمادنک ۱

 ۱ بواک ی رد نم ۹ کرک ندرلب رعو رشت تق ولوا یدا رار هلا جاح ۱

 ۱ ز وادا دم هراو ی دراردبا لاعتتسا قند راز وب هدا بل سم یرعحار ۱

 | یومدا رفزبهدئس تو داو شدزرس قرةروا هن زو كلاغا فدو ین رلاروب ۱
 كل سو ی دلک هر وهط یدعتهتشدا هر نیکی دی 4 لدمهر دتا فصا هرالک و ۱

 | رایدلب وس ولد یدل وا رم هزار و شا هل رک هات و ضاع ا ۱

 ۱ نیلسه مباهج اک م زال ثد وع ندنسم هل رم هیده هنب رز وا كنوب |

 ۱ ۱ نکا شش القاب ردقو هبهرونم هات نزن لر هکج تة شھو بت هج وب

 ۱ تدوع هاش تااج رک ود ترخو فدآ كشاو قرەقاب هن را هقرا

 | هبب رغ هعفور نایلوا لثملاب قوبس» هد هم السا تلم ردق هی یدع بودیا |
 | تحز مظعندکلزرس رخذ نیک دهیهاک هماش دودحو یدلک هعوق و ۱

 | یداوا دودسم نوت نوتیم> یب رط هرکصفدنوب و  یدلکحتاافسو |

 . + ۱۲۲۲ هنس علاقو #
 ردک مظع كن هیعالسا تلم نوش یدادسساا لھ جوو كع قد رط |

 ۱ یالکو برا نادسیم هب رهو كرلباهو و یدلوا یدا هنلاصفناو |

 | نالوا هدتنح الکو كل هللا لج ها رل هجا سمو بست كتاود |
 ۱  یدلو قرت اهدناقر یراتوادعو صعب |
 | هباضقر نالوا هدةهلرمضاح ییابسا بوئود یعلاط یخد كیا ناطاس |
 دسهگاقو نالک هر وهط كلوب كوك م داناو هک یدیاهدکشا برق |

 | کودنآ هدقمالرسضاع ینبابسا تالالتخاو هتف وب ر ته هسلوا تد
 ۱ رولوا اشور هاد همیقد نادحو
 | كالا مور هتفه جاورب ه دنس هعقو هنردا هدوم ep ما |
 | ندراهبطخ هدیعرح هځ رزو زا رسا و هرکی ی ات ۱
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 یتیهذم یاهو ندنرافدفاب هلب رظن كرم هرانا بلوا یاهو هکرالطاب |
 سجن نوکرشلااءا ) نوجا عن ندهللا تيب ترابز یرانابییا لوبق ||

 رالالد قیس هع کا ( اذه مهءاع دوا ما رها اور مب الف

 نجرا دہ ندسالع ودنک هدر و یداش شهر دتا نالعا هلس هطساو ۱

 هنردم ی یصنلاوبا ندجاو هدرکم کم هند ر هداز بیط> یبییامنلا ۱

 یرایضاو هندم قحالوقباسو هدازبمطخ ردا بصا یسصاق هروش ۱
 یظقاصهنیدم هلاراعا نالوا یو مرح مادخو راد دف | كبادەسو نس> |

 هن رارضح ناخ لس ناطاتسو. لر و لو هباشاب نیداعلایز |

 بهذم ېک ققلوا نایرفجیذهدرهب زت هلیسسانب هبق هنب رزوا ره رتاباطخ |
 قوعد هب یاهو بهذه ند نیم ییعنم كداوم نانلوادع كرش هدساهو |

 ید شردت وک هما ر نوم

 یهداز یضاقامدقم یدالشاب هغلشالکا یضارغاكرابباهو یدعش هتشیا |
 قمردتااق یراعدب یسان ندنرلیصءد در سابق هرایفوص نالبئد |

 ود رزرو دنا دما ؟ سس ییالوط ندنرات وادص هریو دوخاب راروینساا ۱

 هکلب و نانلوا دع هورکم مدردنع تنس لها هسدارلتا ید رو هلوا تګ

 هم السا لها هج وب هلکعیادافتعا و د لرش یرلتع ړو نالوادو دعه ن دناتسح

 ییهراهاش مان ندرة: طح هللا ط.ص ن ےھرح یدزارو: هاب هل رطا كرشم

 یراهطخ ۰ هلبس ادا تفالخ درع ناسا تر هدنرلک دا طاقسا |
 كنار ادیکح هدرا هبط هسدارانا یدنلو ان نط كجهدنارمصح هات ودنک |

 یدزاز £ ادا هدرا هبط یحد یب , رلسر ودنک وند رد دن قغوفوایمسا ۱

 ناطاتس دود رم دوعس هتسهحرد | توعد هثرد هګرالطاب گزەركو

 نار ۴ تاغ هنلود ندنغدلوا هل. عمر نیکر >كي یسهردنوک هدأت لس

 هلا جاح *ةلفاف اشاب هللادبع هداژ مظع یماش جال اريا هس و و یدلک
 *هلفاو رلساهو ن کشش برق هب هر ونم هتبدع بوراو هت هل >  هب هرده

 كن هاب جاطارتمآارظن هنش راترنک بولا راش هوا را

 هوجو صعب و یسلفم هرون» ةنبدم هلیسلوا مواعم یکچ هیعهدیا تمواقم |
 ی: راندوع الاس قل هعفدوب كماش حاعح بوراو هان كدوهس ینارمشاو |

 هل بارانی اعد رس هر کصا دک دشا لا.صع-ا ییصخر هدیاب وب واعدتسسا

 مدقمو رلیدلبا نات : یاح ع وقو قرهلوا ناب رک ب واک دجاج یا بکوم

fll TF 
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 | دنس هعقو وا ملکناوبشا بولوا یماغا هنردا هدعب و یشاب نایکس افناس
 یس رخومو مدت كن اغا یطصم یلج نالوا زوم أم هنس هظفاحم هطاش
 نالوا ارجا هده خایذ رخاوا هلفلوا هد دنسب ,دهناهاش دز یادفاو
 ی زاغو نڪڪ د قآو قابا یوطانا هراز و بتر هنس هدهعدناهبجوت
 شاپ ىلع لئادهبهدناهبجوتوب هن و یدلروب هیحوت یکلرکسعرس

 دادما هب هر وء دلاعءاصت الا ىدا هراشاب راتګ دجخا ندارم رجم هداز

 دلا هلاحا یغاصس ت هنما هل طر نما

 ت اغا رع اچ نالوا 2 ه دیلویاک هرازواا ع وفرع وریندن دمر و
 یداوا تفت یب یسهرب زج یني قرل روی ها ترازو « دناواو ید
 ن دلاح "همزال یماکحاو تب وقت ید كن زاغ و رک د هرق ه داناو و

 ردت هندناح یلوطاناو ید-قا تبات ماس هنداج یلبامور هلي اوا

 هرز وا قلوا لماش یتراظد هفرط یکباو نیبءندو بصد یتیماانب یدنفا

 نواب زوم روماهیدنفا فئاردوجم قساباکلا سدر هنتر اظن كناروا
 هحاطا یدلو كا ثعاوا هارارداح هدنخراخ كن ز هءلق ر وک ذم زاغو

 یجد "یر تنسف ددج م اطظد تك . جاقرب هر زوا قو اهم هر رح

 ۱ ی دلردوک
 ندحراوخ طاس كنيمرح یر ندلتا سم م4 لا هح هیلعتلود هدناواوب

 ندنتغدلوا دلما غوا هلایرفس هبسور هد هدا ییفیک یسهظفاح

 ثشت هربدنر هقسد ندعهزاب یلاعرحا هثب رللاو مصمو ماشراد هزاع

 یزاغوب زک دقآ هرز وا ینیدسنوا نایب هدالاب هکوبااح یدر ويم هالوا
 ندنراکدعهزک تسب رمم مالا نافس ید ,درک دقآ بولوا روصح

 هر باج ر ملکناو ی دلاق ریصعع هل وب هرق ہرا هلا صم ۱

 يدا ندرلنا كل مصء هدرب ندیراودنلوب هدنسهعاد كجا ضمن

 یدعح هنا دیه یس هلثبیم

 الينا ی هرونم هنیدم هسلا زر زعلادبع ندو ەس نالوا نایاهو یشر

 كنهندم لاها طفو او مدح قیر هنق ناو اتیاوا دا مو

 هضور هرکصذدک دا ۶۱ یحهمق هب وپ هرهط» هضور هرزوا یرازاب

 هلا دحا ی رهاوحو ر رد زا نالوا رح دمو دوجوم ۰ دوره طه

 .دافتعاو شمردلاق اف ی ها ڭى داب ر ما ندراهمط> و شمردنوک ه هعرد ۱

 ٭ هجراطاب
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 ردتهز و ناواکم رهام ید یراث وا دوهم

 ۳ نت بو ماناغا دچسا یا ییامک ید ی

 را بو وب فور دی :لزوک یلاودو ف زص وم ۳ لاجو
 وشف هد تم هل ۳ شوقا كنب دنفادجا یردارب یدنفانسح یکدس قسا

 تودیا لیصح یتناتک هپ را ید داوا فرسصتم هدننافو كناو شلوناثو
 كنا ایا ارخومو یراد هسک هسا سابو یمهفیلخ ت٠ذ دەب

 یسهرا هل دود ندرسو لا ودراو یراد رفد ودرا هدم رع هر ەد

 یسدصقو هبرداو شاوا یرادّربفد دد د ارا نزبسکمه قوخ

 لاخر مظاعا نالک مزال نزع نوجا نیم أنو اطرانیفا ورک هش رزوا
 هوا یط هتم و غ یروطو عضو یادا ی دی رو دوای تدر تاود

 هدنسالر نکاو هنکو دا یداع كر ؛دوراووب هناروفو شابت = بواوا

 یکرز و هدوصوبد نوت اب هن رزوک ی راقاہشب كرا نیک | باک نزک
 یطیف قبا نيک ماوعلا ن ن: ی يه و روم زدن یوکید وراقو شاب

 .دنراکفا د دج ماظد اباد Ss ےک ی دیش وا بیعت وید

 سه رک راوطا دا ین و هدلاح E دکعبا نوادع رللوا

 1 تس.لصالا ین و هلکفیا توعد یت وادع رظن اهد هب مر

 یغلراد رفد دیدح دارا بویاراب هرنندرب هدتشفرظ تفوزا نکیا باكر
 ی ای دو قوح» کا دن ه مه ناود لاحز e هلی هس الف

 ادا هلع ءاش یداراو هیم و۶ ترفن داود هک هب , راحوک ثالاجر

 زا یمادسءا اعابت ا ه هعاع راکفا ابقاعتم نکسشلرو رارق هتف

 توتادلا هثب . رزوس كنسےلیا ریلکتا رکا هسخوب رددوا لاتا

 تالاجر صاوخ رام ھا |ادضک میهاربا هروک هشاور كنيدنفا مصاعو
 ندنفب دناروطر دا ملت ایاککس ازای وب دوام

 مزال قغاوا مادعا ِِ نادوف a شخوا ما ادعا یشان

 هنء>ر ییساعاود را hE ناخ م ا ااش الان هره

 ار هند دل وب سخالخ من وب هلیسومان لردبا روب
 یرغو قس "ی ک یکیدتا تازاح هند ته را٤ اوا تاب یساکت هاب و
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 ساب 1 سوا و رپ ih هنو>ر ویو نارما کن |

 یک افنود یهدزانول یدیساوا شعا مو هلن . رژوا ی هاهنود "ریلکنا

 یدرواوا شارردنارق تب رفظهرب هر ریسلکناو شلوابارخ یخدرایکوت
 هبصا :> ید یساعاود رماکبا د دیش اوا بارخ نواه یاعتو داماو |

 نکس ایدزام هویج. هل ءاعاصندزاغ و هکلاعحا هل رزوا كو رە هدز

eنیش آب ادرکرپ یتوبا#*یاعود ھن رزوالاع> ار  | aقفاوم قع  

 یدرولبیلعاكي ینایتسبس یرهقیقدوب ._یدسیمرواوا تمصعو ل
 1 یفیاکتو راطخا ین سەدام مو ھل . رزوا یهود رک. ا نوا کا

 گناشا يلع ی درس سان ماوع ناب اب ندب رح قلاقداما . ردشماعیا

 ھل .ارزوا یسا-ءاود رب کن ۱ هد و روط هدنک وا تاطکشب هلا یک ی رکب
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 زویل, 1 ا سانا راد: دعار r Fe ءم

 ار dh و ررز .یدباوب هج واهرطاخم لا هجاود كشپا هتشبا
 ۱ هتهالس ناو قلو د "هنیفسهد واوا ٽه ڪک! و لدک تلود ناکرا هدرلتفو

 نک :اند e ضارف مالا ء>ح بوُتالاح هلکلو ل ۱ نو۶ ها لاصاا

 ملس ناسطلس و یرلهروش ود ها 1۷ ماوع لر ماهدا یر گیدکب

 | یک راد فنک مار او لول ورلبآ ید دج ماسط) دو یرلت مو

 ندورطو را 7 ۳7 داکعا راستا هدانز هرات دنا ناهدج نخسد>> زار ا هدل و وا

 ی رها هد تو كنا فيطلب هدان ز ر ندو ی ارمسکف الخ ی >د

eیرعوط هی الب تا درک رج شال هاوس یرالو زو هذاا  

 "كاساود لاحراغ ودوب ندو رط ینارتسس هد همصو یړاهذکمروتوک

 .فلاختاکا و یلدا نالعا هاب ركب نالد هدا م ود یداک هلو هد

 ود یدنا قهریدلاق یغاجبوا یرصکب مارم توا یخد ندرافرط نالوا
 شخروشودهناهبشنوت نون ییهورک یرصکتیسلری دشالوازربخ ورک
 ید هدک ع هداز هل 4و ۲ ندنوک يرادادعت ما هتفو داف هلیساوا

 ندرااروب یخد یبادعا لاح رد نکیشع وا هدار ایغنرگدا كن دنفایضیف

 رواش ۱ ندلاوح | قابوقایس ینیدلوا شابا ی

 ىف #

 هد هباع فن ظنا یخ دوا ندن راک دلبا ضا رعت E د

 ٠ ماوع هبا لیمحتهنب رزوا اشک مہ ھار 1 یدل نوعا كەاغ“ود ندراعا



 ۳ دقیچ هنسالتخا قلنادوبف هلئرازو یکوص رکم رگیدیا شا هدهعرد |
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 نیع هيلا راشم ۾ دکدد ( ر د هد وا لاقه ب رض هديب ساوند |

 "ربهج نکل یدیا هر ز وا لاوتم لوا لاح تقیث> ) بودا دکوم |
 هل سرلیک هدنماکنه متردابم هرکنا كفن وجا موجب ولوا ليک نئافص

 نمرادنفا ه هایفسس كي رح مابا هب رلیدلبادب ه وق یکی یب را رامالپ
 ۱ ی دا ع رصن هکلب و هداوا ییهدام هلا حلو هراتکود ( یدلاو

 ۱ نیش ۱ رابدلیا یس ق وج هر اقعتسا هلا راذعإ طا هاکو راصخ هرق هاک کیا ۱
 ۱ یه كهيلا یبوم هلته وب یدلبا رارمصا هاشداب بوی وا درود نکل

 یهتا  رایدلبا فات كپ هدنرانب هش راقدلوا
 لاجر صاو+ افلطم یسک هلوبنانساكساع ود هزیلکنا یدنفا مدام |

 ۱ ۱ و ۰ ۰ ۱.
 ۱ شاباناس هرزوا حورشم ه> و ی ودا ی هیس ه4 نوعد كلاود

 ندزاغوب هدب وشب رېکه هب رج یل هرطاخر هليوب نوچ اارجا ینب هلو
 لرلنا اناذیک ی راق داوا تدهد زادنارکل ههاکت لوب: اتسا هللا لو>د

 تام هل اذاختا تصرف ینو ید تلود لاحر نالوا لئام هنسهقتاو

 بوبلوا یعحتو نیسعع یرلاروب ییرایدرپ ودیا لیامت راهظا هفرط لوا
 ۱ ردنکد هبفاک لدا ید یاور كن دنفا صاع هدابوب

 كنا هلک هننش یساملوا «دعاسم هنضرعنو موعم كناشاب یبع یدس
 رایک لو یک توروو نیتورد یغوح كن هس رح تا یک هدام

 لبا یتارفن جلع د یلاک وک نالوا ربخ یب ند اح رک د هدلاح ینیدلوا
 نیکشدیورهام هد هبرګ "هپ را كرماکنا هلیااعا ود وب یدیاراذهل وا زیهج

 یدیغوب لاعحا لا توکس كشنایئسبس هساوالباقو . یدیالکد

 طو یدروب ردا ارجا ییکیدتسا بواوا هدنلاكناهدناموق تدولوا ارز ۱
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 هيدا توط هعطردق وب كس یعلوشراو کیا دئاح اوس رادکس او لود اسا

 برح فص نوبامه نفس هعطق ییرکب ید هدنفیحآ س اطکشب بوتلوا

 دید هد یوم سا هدب ورک هناوا یماعود ملکنا نکر روط هرژوا

 هدنسهرا) هباط ییفاوشراق هلب وب كنون ۵# ی ود تفواوا ندشکح دیده



{Iu} 

 | لسفاغ ندنزوپ یا تاشباو لد واین ناو روم تنهام یدلک |

 | هد رافافز قر هوا تسدن سود: هلا ناهد هرلا ه۰ هقس ءان هد دلوا

 ۱ هدرمحامزب وتسومو ریاکنا ( یکیاروتشالوط نیرکسه مقاومو رزک

 رانو ید شود هب أ رططاو شالت هدوهب 4 هاش داب واتسک وش شعا

 هدن راتیهژ ( ردراقخهوا لارف یراو مک نهاظ هدک در وهرانشد یلوپئاتسا

 ند ها اص م یحد و | زماکدا یدره شو مذالع ییلود لاحر

 ظرف هدسک دتشد دتشیا نسوکشنک وهو ا تم اما یرککب قوا وا

 ندنف رطزکد هرق رد هلبا توعد نمدو رو مز اعقاو ) یشان ندنرا هنیک و

 ۱ هل تسووت ما رح یاصقا ردهءطاوم راکنج ون وردکج بم ه.سور ید

 | «رهلذف هلا عذر غ اجوا یرککب هر ندرب بواوا ع5۶ هدل وبئاتسا هليا
 | یرلهلاطتداعس كل واقاجوا هن کل ردکم ردشارب یی رکسع د دج ماطن
 | یرلب رصکب هجوا رك ەدنرلذیمز (یدلوا یهتبابسا وا هاوخد هم
 ۱ تولوا هلا a توەد هاو ید ور و کلن ادم شو ید رط ۱ ك ر

 هروک ۰ نافسزونه تح > یدیا هرزوا لاوئهرمگیدت ارب رقت یروص نکل
 ۱ تولوا روم ام هثس هظف اشوف یکی ادنهآ ےہ ها را ن کا هد هره ص رګ

 ندهداعو gag یسادر 4 هزم ۹5 ول یه>اوخ

 كنا مهار | رهظاا دعا ن وک یکنود مدیا برططم تیاغب
 لس وتماععب 3 ناهدرد قوی جركل رجشاهطوارب مدراو ه:هاکثم اآ

 زاونكت مد بولآ 4َ دزوا یغاا ر کد : قغانارو بو اوا ناماو نکا ؟هداسو

 یش هدک دلبا هدهاتس : یا هرات الو ع هدنفتشب کا مدل قرالوا |

 نزودخ ه> رفاو هد دلم انا,« ردییس هدف و اعود دن بودا لاوس |

 هسادرآ الصا ردنتناما س اع یدنفا هحاوخ ۰ رکص ندفدلوا بعد

 روک SE E ی عاباوش ید هلی

 لهقاب هت صرخ هللا جار ك Ip e ا ۳
 یدندمدلوا لاب هغد غد زاس فرطرب هلبا لاقتنا هناا ا نه هدک دد

 ییاسایف و ااضف قج هلوا دیس زب ون " هحرفاو هدنوء2 وب ید كرههررح

 ۱ هبا شاب E یدیس نادوش هدنروهز ور دنح ند دف و كلذک ردراو

 نیمه هایم هبا یخ جاقرب لر "رملکنا ولت اود )یر روما و و یمرگرب

 ¥ مد هاترد ¥



6 ۲ 
 رولکنا نالوا یم kk هیسور یالوط نو و دو قو 2 یالاو اار

 هب هیلعتاود كزوا هب سور رذلبا تعوصخ راهطظا هب هیلعالود یرلتاود

 ززملکنااما رد نیم هثب دا | نالوا لا وا هرماکناو هيس هصوص#

 قزلوا هرژوآ هلاسم هلا هنلعتاود وربند هتوا ن وجا ی رلتراحم عهانم

 امدعمو, ردشءا1وب ع وفو تموصخ,دنراهنایم لبا هيا هود ردق هب یدوم
 ودنک ردقنره هدنرفسرصما رخ وڃو حب هو اس ناصوصخو هدیه دی رک

 هلتهج و زام هوا راکنا یرلنوامع دهوا ندناجا ی رات ص«

 تناغ و ردشلک هد تیاعردب وا هرماکنا هدابز ند هراس لود یجد هیاهدلود ۱

ts ۱8 اطر  Eجو | کک شارا ندا اجد ناهد  

 فر اط تندن زا هدنراکفا ی نه ظ 3ام كنقافئا مچ 1

 هیوام یارس اا یب ید یاینیس هس بواوا لب هو ط دسدارق کاست

 ینیدلوا مزاع روس ر بودا التسا یتساکلا هل مروری ) هلباددرت ۱

 ا كن ړي ید دانوط كن رو طاری٤ هنسورهدسفر ط ژ رور دنچو مولع» ۱

 ۹ الصو علص هو كول هم هل وا هرتلکنا ردموزګ ما یدورو ۱

 هارو هکیشآ شعش تا لوبقیور لاما هرلنایدع ردیتمماکا ید یرلکلاه: |

 نیت هاکو شیجو ءاک قنطاس بناج هدنرلمز( .ردعههوووص قوغوص |
 ی دیاردا دییشنو سسزا یتموصخ نایطو دیربن ایاک ندنفرطوا هماکنا هلا |
 هدفم ربق یرایک ورپ و موهومیررمم كنوا هدنفارف هحرک ےھیلا یوم لاجر |
 جیجرآ ةلتسسود كرلنا هليا هعاابطء غب دسلوا مورجو قفحم ترض |
 رکا ن دن راک دم «دیا هلاما ۳۳ یقتنطا- زط ہد هساذیا راردیا |

 هنهاک تاب لو :تسا هدوع ؟ ندزان و هاا تشهد تروصرپ زاارمم

 یههیفدو و راشد ر د وح هن باعا اود كاف |صءویقاعفأ : نک هسرولک ۱

 هلیرلع | بارشا + یدنفایضیفو 4 اشا نادو.و نالوا زو-أم هب هظفا ۱

 ف هعیفد وب نکل یدبا تاک | یرانو اخر رانا هد زو رع نی .كنام ود ۱

 ینواخز كرل ظا هتنطاب ب فرط نیر دی عا مام شاسا یار بس

 زالوا یلاخ ندزاهشا.نتینوراکفا كلاجرو ۱
 e ینایئس اس قح یدا

  eناناوب  Eرب كالود ا راد يغ و 9 حد ا نیسح ۱

 | تفبصم م ید یا وب هدنسوزرآ یناغنا هرکو ب بویلوا ل تسود یھ مممص ]

 ۳۳سه

brسس و  eeین کج اتومات  

ONریو ی ون وتو سا ورم  

ETS REE E و an 



 رکا هد ۳ زا تک ۹ نیو ۵ تا لسخال نوا روچآ ىد ۱

 ۱ 2 موق ځد ا ه یاقعود هل تولا هل-هجواوا یساتنود |
 یدلاو هگنرلد > ونا ۱

 | 4-اقا نوک یکیا هدسلح مان كالایکا ببرف «زاغوب یساسغنود را |

 | شا ذخا ندنوامه یهود نکرواکو یدتنا مهر ین رادک ندیاوص
 ۱ زاغوردق هتقو وب طةف یدک نوغار هدازوا یب یک کا یب دلا

 a نرم ام عمو شارب و یاب تر 2 ید 0 ۱

 ۱ تا ۳ یه دز ها لیگ و سو ندازا اقا

 ا ه=زوا ۵2سا هت کش ب ونا هدز اف كي جد یرایک كوبو

 یدلوا لفتشم هلربعت كن رلیک نالوا بارخو |
 ۱ كفتقفوا راد ریو ق 5 جاقر (نوارنس ) لارا ه.س ور دانا /

 قعءروا یلوت ا هد وک یزا عود رار ۶: بواک هب ۸طا ه>زود لرل. >

 ی اماکعتسا یوم ر هماق راغوإ ۵ د ةد دلا ى اک هر "ملکنا ییصوصخ ۱

 ۱ ن دنفیدلوا شعاوب هدکم ورانا رک ندنوکو مالا هد دار یکلوا

 رارگن 4 7 ست 3 اد رک ی راقدشوا شاترو هلا لاح جوک ز ریلکنا ۱

 راد درب وک الصا یکم ود |

 | اطر ۲ رادع هقولبا ین . زاعوا ر کز هلا طط ی هطا هحزوب طوف |

 راکشودب حمض ی هيه السا نافس ها راذگ تشک هدئس هرا ژل هطا یرلیگ ۱

 | رانش نالک ار ی ۳ هوهفو جرب سیو رابدلوا دنا ۱

 یدعیج هزاهد لاغ |

۱ 

۱ 

 یوادفرط اکر غرح ین هیلود یالکو هرژوا شدنلو !زاعشا دالان ۱

 هته اک شاب لؤئامسا هلا لوحد ندزافود كنساعنود "راکت تولا

 ۱ هرزوا یو! تققاوم نامه نعل كنسسخلا "ملکنا ید ۰ دراوصو ۱

 ۱ | هلتهجولوا كن ساعنود "رماکننا رای - ضعف ن دنکودنا شارو رازق |

 ۱ یب هاتس ةهشخ توعد كن هتیلعتلود لاخر ضاوخ ساک )تفت ۱

 ةلاوحا یانازع یدو مصاع ما ؟ دت وذ گلوب هدندام “ا یودنا

 | ناددیلعالود فرط هکر د تن و دیآ تباو ر ن دناذر ففاو ۱



 aE هرلبوط لو راف یا توس نوت ری و یضاف

 مرا ات نا« یلاهاو یدرک هاهو نایب ق هيم هل شالقاب هتکلع |

 هد و نر هدنروص كح,دنا مو ۵ :برزوا ك: ساغ ود رانا هدوتد ۱

 هللا هبرح نفس هعطق رکا ڈا ىلع دبے ارد نادوقو یداک |

 هدززوا یماءنود "رباک زا ناب قرهلوا زادنار ۹ .ad :هاک شد شاطکخد

 تراهمنالوا راکرد هده رک "را لر ماکذا ن کا یدحا نما مو ۱

 تیفرکر وا هرطا كپ كعا موج ٩ دنبراوزوا بم هنر هداملا قوف ۱

 را مصا اکو ذع اا اشا نادوف بورلروک بسام تروصو ندغدداوا

 یدرو هوا فیق ولو ط.-ط هلبا ناح ج و < ندس:فل دا وا هدکشا

 هاو د "ملکا یاجر نوداهه ناود هرزوا داوا ناب هدالایو

 نوک ترد چوآ د هر ص ندنا بوک نوک کنار لد ہیک بودک

 4 ه راع ارپ رګ ET رلکنا « O ید.ثلر و تلهم

 نذل هلتروصودو راهطا شهاوخو مادقا ی: ےل صم وب وس اوکو رادتنا

 اا ا اما رل هباط هسدا هدنف ظ تدموب ںوناوا رامااهد نوک یکدا

 تفو ر ریلکنا ن د:ةهداوا شلدانوط ها هربجخو نوط افك رادقو

 فيقع مدعای> نب ,رلذیلکر ردقنرھ هلته یر داوا شەر> اق تصرف

 یدلرو در باوج ندیلاع باب بناج تباه هد هوا راشعا
 هسا و كجهديا رادتنا هب هطرعت تک رح یسات"ود ملکنا هنیرزوا كوب |

 یلوط اناو یلبا مور لر هشود ھه ا زک درب قوچ یسب دتتقاو قیط

 كنوپاهه یاعاود هليا یر هربجخو هلک نواهو بوط لر هياط ی هدنرا يق
 ماکعسا و تدوع ید دنیا هملق زاغود هفشد ندنفح هاو هدنس هرا قش

 هلة هتم هلوا لداق قم ج جدخ رک اهد توو زار ندنفیدلوا دکر و

 Age یجآوا كنکیدلک اڪ د لوبن تسا یلاریما ا

 هل | یراک زود زار دعا سم هب ولت یو رازاب ی ما یرکب
 بوروا هطلوا تعابس جاقرب « دنهاکشیپ لوبناتسسا قربلا روو نام
 یقادح هرکص ن دک دروک هل زوک یءزلفدلوا سطاح 4 هعقادم كرز ولناغع

 نوا ا ی هدر هباطو یدلوا ¿ن ناور ی

ITYجد ۱  



 ارد وک

 یدلر د شارپ هوا ود یک ف دل

 | بو ےک ےہ هطا ی هثق وشزاق یرادقهرب ندنارفت نالوا روما هنسهسغب راذف
 ۱ ه راعایدل هد رک داک هی اروا نوا قلا وص وص ید یلدئص ی جاقر

 | ین ایعا قینزاو نسح نوزوا یرادرس هلیش ندنکودا ش

 | یچ رمد ین ایعا هزوبککو ناغع هرق ینابعا یر ازاپ هطاو كب طصء
 | یاعود یفاط نسح نوزوا هد راکدلک هلیا ه-.فاو تارقث رادقاربب ۱

 رانفو ییوک یعاق یخد یرل رکید بواوا روم ام دنب رل هایفبس نویام

 ۱ كلارا اغ ود بواو ق2ا یددقاوا رو تل یرفن رکس یه روکا

 نامه هیمالسسا رک اع هل وب ه دنع ا ررمسا وب حد یلغوا د مما باش
 ] هداژ لاربما a دی راک دتا تاصاوم گچ #F لحاسو تدوع رار هل رارمسا

 | نوتا رقرف ند هن اهاش فرط هنرودنک هر راع | مدت هن وياه یارس

 ناد وب جد قحوج مود يه بوابروب ناتسجا كج رر هللا شش

 | ردشاروشآ هنسامنود ريلکنا اخ ن دنفرط كناو شلدبا لسا هیاشاپ

 قوش هنا زات هراس یرللوا تافاکم لال هل-هجو وب كن دم وقف م تارغ
 هدسنفارطا كامل ود "رملکنا هل ا راع ۳ قوا رکاب نیلوا نرمغو

 تراسح هتیف ولو دحا یرللد؛ ص دیک ه یک رگید ن دیکر قر هال وط

 ییاو نارو الد رفت ىلا یسیش اب وص ی هب رق لات رقو رار دلوا ردبا

 جاعزا یر 'رلکنا نالک هبوص بوک هطا و ۱ ےک 4. :ا یی وط زول عح

 هلا نوط هدطد کیا یلارما "رلکنا هن رزوا كرلنوب ندنغر دالشاب هکعا

 ندن رللا نب زا قوا هقچروک دعو RET  تیهپ قوس ره زو حاقرب

 یمایوص هعسا ن دفداوا نا هلو هبا ید 1 "رملکنا هد هسا A ۱ لیحا

 ند  هرکب تورک هزنسانم عفاو هدارواو بوعی> 2 لح " هورد هل کیو

 ۳۹ ےک دتا قییضت یرانوب هلیا ب وط را "رملکناو ههفادم هلرتحادنا كن

a OSمادسعا ین ید ولرم وط داكا هلب-بلو ارلیاشذ راتآ  

 یمابوصو شلورو لصیف هب هلئاعم بو- شب را دمک هدااحوش راشلیا
 هرل اق نالوا ایهم هدئس هفرا كت هطاو بوج ندرت ساتم هدفاک ارد ید

 ردح ۵ aa را بو

 ندنس هلق قو ه هلق یدب ندننرول یارس « دنفرظ نوک شب لصاا |

 لک یطاف #
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 ن راتو روصح> - نانا ناول یساغا یرگ ۰ کی لا ا ۱

 ند رب E A 4 نس 3 ایاطخ هنس انآ یر بو أ

 قاخ j هقسل ندواقاموا نوت هدکنویاه روغا ها شداپ ون

 ا ص هح ردلاعح ۱ 4 كل ر و رییس د یهاطر . دعفداوا مدعتم

 نوڪ و ناه تاسلا لوا ) كعيد (نرظ نم کنم و هاو

 ) ن وسالوار ر کس ,e اک هز هە نالوا "ره تساسدرد

 هب اع بات یساا یر ےک ؛و مظعا ردص هلغلوا رداص هیئس *هدارا وید

 ندنروطو رر اکا عاولافو رل دعا ترداسم هن رب رڪ : اعلاد لر هاک

 لد هدرزآ هداز ك A رک فوص نضوصألا رد لعدن قاخ ¿ن نوت

 وب رگ ! علعلاد زويا ك یدب ندرلدر کی ن وک لوا نامه ندنرلفداوا

 اشا rs ناد وک هداننا ینح دی هب هس ر> نفس هلا

 e ۳ الر قجلوا دراو ند زانو ارب هللا لازم
 اار ارجو هلترازو ۰ هبر كب لع ید.س ناث وا بصا یعوبشاب الو

 او هناسرت هد مو یداوا ارد نادوىق ا

 دا مهار حالا هخ ر هلا لزرع د ید-ا ىلع دیس نالوا

 یدلدنا نیک

 نواهل هدنس هروم اف وما كن دئفا هللا صف زوما یزاغو ر ؟دقآو

 نکیسلرو رارق هیت هراصح هرق هلا لرع ندنغدلوا اغور یریصعتو

 یداروب هدارا ییادعا اتقاعتم

 یسدح هر > نوا« ۵یودرا نوا یاکحاو توت كن را هعا زاغو و

 جوق یلاع هاگردو یدنفا زرع و هنعفوحاشار دواد a ب لع

 كيدعسا هداز ن رش یلوق قانشا و اغآ نسح ییا یر ک هعتما ندنرلیشاب

 كم ناعع قن زا ییام کا لس ص هرقو یدنفا ید شر یبناک یرصیو

 فک رار ر هلءا یراطبا صو ی كچم ا و طرب لر هلی دنا زومأم

 ی دتفا تبات یلس هنر اک زا اشاب دوادو یداردنوک هن زاغ و

 یدلوا رواء

 0 ا راوج ی ینبدلا ربخ یدورو ندزاغوب كنساعتود "رماکناو

 هيلع معاوا نوجما یرلینس هدا« رد اھ رس i ناب 5



 ىدا ها یتسأریو

« ۰۸ 2 

 ۱ ید EN ام نا طاس دعا ندر < دتا ا تم

 ۱ یدردبا قیوشت یب هل-ج قر د بش الوط یییرلاسح م اکا هرسص هرا

 هرزوا قغارق تفو نوسلوانوک ج اقریاهد هلا هرک ذمو هری طقف
 ۱ رانا بوراو 3 احر نوابه نا ود نالب ردنوک یس عود ریلکنا

 | .دنقج لیدعتو حرج كن هعقاو فیلاکت تاقاللپ هللا یاربماو یسیسلبا
 ۱ یطایاک یددص ییلسش لن و اه یاننود هرکص ندننابرج هرشک ناثحایم

 ۱ نالوا هلا وا هلکناو هثس هطارصء هلا ه.سور كن هلعتلود کلات قرهثاوا

 ۱ السا كت ول هیسور ول هاك او ك٬ەرو داسر راد ھن درد گنواقتا

 | هرزوا هدسعاق زدنسو و كما داه هت دنساب قیدر كعاشو عالق ییدعا
 | هدنس هماقیانج هلا تدوع یانو د هرتلکنا لد هیجتلوا یظنت رک اذلب
 | كندنابتس اس هرکصندقد روطوا بواک هلو اتسا ی سعد ربلکناو قهروط
 | هدوم یرلصوصخ كاا وشود بسانم نامزر نوعا یفد ندنداعسرد

 | حرج هما زاق هنلوا لوق هلء؛ع تروصو هدهساا شکاا رلف قرهلوا

 ۱ چوآ ی نو هه ناود هلا قیلعت هناذتسا ود ردح اتع هل دعا و

 یدیشلنا تدوع هبلاع باب قرەلا تله اهد نوک ترد

 ثتع رس هدنروص زامل وا ف ردو هد اعلا قراخ هسدا یرلشبا ماکحه-ا
 شل وا مضو بوط هعطق زو چوآ هلجاوس نوک یادتا قراوا را لا
 ید دعلرلب وط نالوا هیعدو عضو هر هب اط یک هدالحاوس نوک یجشلو

 یدبا شعازواج یزوبکبا كب

 یاعهاک رد هدندورو ه وکر اوخآ یراتر مخ ناځ 2 نابطاس نوکرو

 ندلاوحا هی کی نوک یکب یه یدیس لراز > ندن رلشاب یبوق

 كح هکروا ردقوا هدام وب م دفا ) كن لع یدیس لاومساا یدل

 كنساعتود یلکنا هسیا : هروس اطعا هنیفس جافر هزکاوف ردلک د یش
 زهاشءلصالا ق ايک هلکعا تد ال راهطاود ( مرولک ندنعح

 ثعاب هیاس ناسطاس یززوس هناروسج هوب هل وب ند هب رګ ېارما
 دوخ وم هدنناما هناسرت بودنا بص غوسشاب ینا نامه قر هلوا ط اسابا

 هنسهدناموق هلا مه یس دمطق يركب ندراتوروقو نیتفرفو ن ویلا نالوا

 ۱ رد ردصو #۶



 نایک راوطا تاز
 سار هلیسلوا قفاوم هت اراطخ | كشن ایتسیس ید یرهناراک ادو راکفاو ۱

 | اکو صاو> هدو اه روصح هداف الا یدل ییطعا ردص ییفیک یدنفا ۱

 یتایئ-اسهدق دالوادهعتروسم سل هدلاح ییئداوا رض اح یتایتسایسو |

 تاداواهلکعا دارا قطار ر و٥ تا هرزوا حورمم لاو« جد هداروا |

 كان ویلا فد اصتلایو یدنلوا قد دصاو لوبق ندنف رط ره یتاراطخاو |

 هلبادورو نوک لوا یخد همانرب ییدداوا شمزاب ندن راک یرهذ لوتسپ و |
 یدنلیف م دعت هيا ناطلس |

 كمالسلا هیلعدج ترضح ماسناطاسیا ز هک رد و یو۶ ہصال
 ندر همان دهع ندا رمسا نس هتشیا تیا تابا یک داواناباش هتتف ال |

 نالوا كتسود یکسا مدش الف اب اکس رد ڈاک یدع توو قج هرات روق |
 كیا هنسل اب هنوط یسد رپ ندم رودرا لوغشم هلبس احا كنتاود ناتسها |
 مودرا مب توو كل _هدرواندنر 24: > یروعسوم نسرد رسعاح هرزوا ۱

 ندنواوط ید ی هقرفر كع راغل ود رد کح هر وج ب راھ ورا ید |

 نانراسج قنراردکجەدا هطداح یرکد هرفو کتاب بودنکو بوقبج

 || تفور هل وب كج هرب دنلترهش یکیرکذو كج هرردنلتوق یکتود خدر ارز |
 ) نیس زام هل ول تصرف

 حورشم هجور یدشا رکاب هد از رولس ناطاس یرازوس و كن هتراب اتو

 یدرو تراسج كوب هب الک و رکو اکالرک جد ھا نرخ كن هماع

 بابساو راددرب و رارف هب ههفادم هللا افلایرارق یکسا الگو هنن رزوا كنوب
 ندره مولا ىلعو ىدلوا روم ام یناینسایس هنب راض سا كن هعفادم |

 هلا تعرس هداعلا قوذو ت رغ هداب ر لكي هیلعاود دم نالوا هدیه ذعو

 هم راو هراقج وج لوصآ و هرلع دآ رابتخا یدالشاب هکلْسب ا ,دناماککسا
 رار ید نسنارف ردقزو یکیا دسر ندو ىدرزروشاطتهدو قاروط ۱

 ندایحالاد ونانا وب هدنیعم نوا ملعت یایلع یاینساس یدراشسا

 یر دبیخدیمو دنک بودیغاط هرا هباط ییناطب ض نسنارف نالک

 یدرابا ماو د ه همز ال امن و شن هلیساطع ارایش مه هل ءو هراج وط قر هشالوط

 عل رست قر هنلوب هدرا هياط تاذلاب هدکلرپ هل روم ام تبعم تاودیالکو
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 ۱ رخ کب دیسک ندزاغو كس اود رکنا یران رطح ناخ ملسناطاس 0

 هدنراقیخا هلاکو راب یس اعنود ملکناو یدکروا هداعلاقوف هدقدلا |
 ۱ قالتا هدارف هد . وف رو را داق یک ہدن وامه یارمس یک یکی وک ۱

 ۱ راد-طا ل رق ح ورشم هج ورب یس اعاود "ماکناو یداواو اتم هدابز كپ ۱

 | عطر هبیلاصباب لاحرد یتشعلنا "ریلکنا هرکصادفدنآ روچ' هدنهاکش ۱
 | واهیسورویملدباحاسف هراودنک ةناما كيوبامه یانود هلالاسرا ربرغ |

 | دنس ههطرب یواح ند د كنقافتا هرلکناو یه دئاوا ار 1 ۱
 ا ادا و بودنا فیلکت هلا لسهم ن وکر نکلا قی را صوص یسلرو |
 یراغ, اکو هل الهم تعاس چ وا کلهر ؟صفدننابرچ تاراح ضمب هد هنایم ۱

 | هوالعید ید درط كندناینس ابس هرکو ب هفشب ندکد تا نایمرد رارکت |
 ۱ تمواقم هثساع ود رکن ا هراشتسالا E سلح تیفبک یدیش | ۱

 | رارقهرزوا كا لوبف یتفیلاکت كنسبسلبا رماکنا هلنهج یغج هیمهلوا لبا |
 | هب ینایتساپس یرارق و یرلترمصخ ناخ ماس نا طا هيلع ءان یدناراثمر و

 | ندنراب ر ارهش یانرق صاوخ هرزوا یا راطخا رد او رابخا |
 | نا با ودك ها یایتس اس ید ردنوک ھن سو دنک یکب لیءعما

 o ینروس لمس ندنفدلوا یر ریقسرب روعم هدد ۱

 هدا وب رادتعا هلناس یی هیم هفیح ندلوبناتسا مگ داوب عوفو هیهر

 ۱ هبیک نوا شب هلب وب ( و بو دیک هب یدنفا نت ز رارب هلکعرب و باوج
 ۱ تیم اع و لاالعتسا هیلعالود هرکص ندنو ردکعد i كا مجلس ییا

 | هب هرق هک قو رکسع هدام ود وب رواج هلا هناسا هلزوب ۳ یی روس بم ۱

 توط یف اک زاد قم دنن رون یارتسنکلا ن ودا طبض یتکل# هدب وکو د |
 | ردهداز قوجند زس یس هکلهد كرلنا زکسرولبب هدابارخ یا رک هسا وق

 1 هنهرقو ند راک زورو ندوص هدمه و راراق روق ندرگسشنآ زنم مهارز

 ۱ هزک شن آ رس ەد واوا لعام هني رلود نک بهران و رارونفاص ندکع"ود

 | بوقانیم هل جاقرب تالوبناتسا تب اهن رارولپ هبا راهسدنا هبلغ یخد
 ۱ ور هد هرکو ب هک زکی دبا ضرف روبهلوارلغ رح ردفوب هدلوبنتسا رردیک
 تلود سومان نکل رول اب هش ر هرم شاک هع وقفو قل رح

 كي رخ يج قورعوالوپ )زام و ۱2 روی ن دما ۱
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 ٠ یطافو یس هاکداا مرح عقاو هد رادکسا یدنفا یدشر نصب یاس | ۱

 یتع ترادنص اکاصتم توان دیآ روما a . رله یس ھے ےغب راذفو وک ا

 4 و

 ا هلک. 5 هداعسرد ید انشا نیم نام لوا توعد ریز ایم |

 یشوک لاو ویشوط یتیروم ام كب دنفا یدشر نط ص »و هلاحا کا یت

 ند همت لامو هلحروناوا بیعت کالبوع ندر هناشوراب هللا لیوح هتهچ

 یدلدیا رادتا هن وقثو ماکحا كن هب#* مقاوم
 | میاش لاهالا « سس داو لود ندزاغو هله ولوا كنس ان ود رملکلاو |

 رابطا رظن دم هن رک د هه رم تراک ود هلح اوس یلاهاقوص هلْفلوا ۱

۱ 

 بون زوک هدنشا لح رییمکج >یناعاود "اکا رکص ندب دنیا نکیاهدکعا |ا

 یداوازاد" رک ۷ هاکشب ر هطا لرق لر هک دش رل قرا هناخت ورا یسوا ماشخا || :

 دم یا رخت یراک ورد رمسو مر کو شعاع اظ یل طیبییآهداویناتسا/|

 هرکددکو و لئ ام هروصخحا هشلابع و هروهآ ماظعالرد ااتردیءهرطق و هم [E هم وا

 ندنت دلوا وچ كيرلتنفال ل او اق هراکفاو داقتعا وارد ولرد فااحو دض

 بور و هزغآ ر غآو بوت الب وط هموک هموک هدن راشاب هش وک هل وتموا
 را نوت و رکن کی هلی تالایخو ماهوا رزکب هرم ورقشدراق اطر
 الواتساب اوب تبشلواهک رابدشود هتشهدو تربحلاح بستر هل وا |!

 | هه رف>بنک خد یرلیضعت هدمرصوت یدا هنوغر ندتمایف زور لاح

 یم هبلع لر دصا یب رد ھه س ین ینیددلوا فورخآ ماجە ها ارا

 یرلیضءد و رار د یداک رظتتم تقواوا ابلاغ رد راک زد ییورخ یدهء

 تمایق هک افیس ر دفع یتددلوا ناجا تار ر تیک وفا

 یدنار ردنا فسأت وید یدیوق هزعشاب مز ||

 0 وج جو e قدس هب ر

 مولع 1 نالوا نیش ی مو ینهفرق ا ا ۱

 هللروص ون یدشود هراذافژ نوئالحالس جد نعاعس باكا ش# هلا

 رايد الشاب ا لر هاک هنرمع ید ق ایام |

 | عضو رلپوط یلق هاوسشراو یا لد هرا هسعلق عقاو ه دن زانوبزکد هر | | ند رادکسا هلا نزحت یلنوشروقو هن ساشا را هبباظ ردق هرادکسسا



 ۱ لآ تافلث ردق رفن شقلاو تراس E یماقتنود 'ریلکنا لیصاطا |

 ا

 کا وب E کوا كنرا واو زاغو

 هنامبصش هداسعلا قوف نیسنفرف رب ندنرلحماو شایا رادتا هب هفادم
 هل هج ور هتسافنود مماکنا نوبانش یانو د هد هسلا شهزغسوک تمواقم |
 هلرس1واشلدرون وا ه هرف هل. ها قر هلو ارم یک هه و تواشندنعب دل وا لداعم 1

 ۱ ا رلي دابا طہضو دحا ید یی سکاو قارح >ا درد را ریاکنا ۱

 كنراودنک هرکض ندنا تولو:ءوق و ییاسلت ردق زون وا لر رماکنا ید

 ۱ 1 هدنراوح یوو ەرە قام لاح هدننمد رعت براک نالوازاد ةر

 ۱ یرغوط هژوحاتسا هلآ راذک ندنهاکتس لو باک هرکص ندک دا ففوت ۱

 | هداز نادوبق ك نالوا یسی راوس كشرب یک هدنونامه یاغتود رکم |

 | هت رزوا نکلب هوا هللا كرد یتخبدلوا نابامن یشیلک كنساثود "یلکنا
 | شعرولو هلوتناتسا نکلی هب وب قر هلبحآ هزکد هدددن رع ویو شاق
 | هللا لوصو هلوبناتسا ینوک ه-هج یجچوا كتا ا دبع ندنغب دلوا
 راحود هدنروص زا وا تا رعت î "1 ناک را هدک درب و = ف a5 و

 | تال اوس هدقدناوا تروشم ساع دّقع لاحرد قرهلوا تشهدو سالت

 تاکلا سد ر هلکلر و رارگ خرما را ر هساط هد a ± ظ5اع

 هب ومق ید الئاح یدسءوا ناعع راد ٌمفدو هب و روتا ی ددقا باات ۱

 ۱ و 2 نوا لاع ردص یادنهآ قیاس ا هارو ۱

 ید اقا نیس نسح قبسا اراد 3 درس لکندا اشا دوا د قا |

 هب هلق یدب ید-فا نطص ٠ جالا یرظان تایوبحو هنسویف هبا |
 یودرا ترازو هراب هگدع» هلا ىدا بقار یرطان هناخ ورابو

 < قباس #
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 | هدنفرط تسوا كننروب هرعد نزا
 ۱ موعو تاوص هن رزوآ نواه یاش ود ركفإا يلا نالوا زادنا رکن

 | روعت ندنیدنل وب هد هرق هلینیساثم مارب یرفکا تك رکسع اخنود هدک دتا |
 | ناه نوبامه نفع بو لوا دعاسء لاحو تقو هغجآ نکتیو هغلا

 1 زادرنفدو هرا ام وراب تاب ر لع ناناوا ب بصا یهلح هوس رح نواه

 ےل
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 | یدیسردنوک هنس علف قانچ یب یاب یناججرت دوا بواوا صخ رم

 ۱ تواوارظاتم هاوه دعاتسم نوجا كمك ندزاغوب ةا یس ےلتا "رملکتا

 ۱ نوعا لاهءاو رخ أن هد ص نک یناماکصسا نالوا تسدرد ردق هتفولوا
 | ندن رس ر ےل صم وهناصااخ نایت كتلو دءملکنا هرزوا كع! لاةغا یییرومأم

 ۱ ه دنروصرپ یرام ند همش یی ےک هل روت هلص ك - هشلا لر ردا تڪ

 شر داق هم یب یدنفا یضیف هلا شاپ نادوبقهدیبوبو شمرتسوک
 | قد یداو ید بعر هجواشاب هتسعرو رغا كنايلع هتشيا ىدا

 هلدسح یس هجا مو تل طب نالوا عقاو كنءدنفا یضیف یب الوط ندنو

 یزارب و هدر, یزار كيوط ه-هط ترد یللا نانلوا عضو هنت زوب هرعت

 نویا اهر و یدیشه,ل وا هیعت هن ر وار زوده قرهلو هدنرزوا قادنوق

 هرعل ید نونابه یانو د نالوا ترابع ندش رب و هللا نی تفرف شبو
 نصا تچ ةد یتلدروط هرزوا رو بولاما هنف ط تسوا كنئرو ۱

 یدیشمقدچ هب هرق یسیلبخ تجر هفناط هلرس هسوالم
 هدئلناوا كم ور طا. نکیا رظانم هو ول رب . هسا یساعنود "رملکنا

 قحیالسغ اب هكا سودوا قیصر نوک ی نوا ك ہا ید یاب

 چوا هسءطق یکیا ( تبعا ) هلا ( تروو قود ) یرالاریما 'رلکنا
 هطا هجزوب هللا توروف یکیاو نینفرف یکیاو قابق هعطق شبو ول رابنا
  یراطق هئروط یتافو نکیا هدیزام مارب سکر ھو بوعلاق ندنهاکش

 هدناوصو هن رلادح ر ملا داسو هیلو مو هللا لوخد هزاغوب بوزید یک

 كل هلس لوا یا دف هنساع ود ریلکت ۱ ینا :e هعلف یکیاوت ا

 بو ن سکه ۶۱ تافتلاو ضرءت الصا هرلدوب ند ندد لوا هد ۳ ۱

 یتاماکه-ا ل  هسهلق و هدک داک هن: :ھ اک شی هءاق قاتح هلا رعلا داك

 هلک هفرط يکيا یرلیک رلکنا ندنک ودیا راط :یرکدو رارأ هندا هثدل وا

 ند زا هدلق وب هح کا نورا رادک ها تاعرس قر هغاص رعااصو

 یدادیاشنآ هرلب وط ید ندنس هناط یترو هرملو
 ۱ ي یکتا

 یدم هنلوا تدا هن رارورم هد هسا یدلر و راسخو رر راد رب

 نکیا هدک عا هدناموق تاذلاب «دنشاب هب رانا رب اشاپ نادوىف تقولوا
 با را یرلکدنا شنآ ولتد- ش یرابک تا
 نیست ا

 4 نما # ¢ #
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 هیفاممم ید شا لیا هنف رط هسنارف عیطااب را.هذ هشرزوا یر دیعوو

 هدکر هنکچ هدا رک یب هطاصم هنشر كنوا ءزلکنا هیلع ود یالکو

 ی یدز رویغانبا
 هناسا ولرد ره نءا قب رفت ندوا ه-دارف یب هیلءالود هسدا وا ءریلکنا

 ندنعدداوا ار جارلا ده د تیانیسعلبا "ماکناو ندنکح بول تشد

 یمهید اليم هنس یدبزوب زکس كي نالوا فداصم هّتسمرکد كن هدهقلایذ

 | هنس هیفس ریلکنارپ ةیفخ یسەچک یجنزومطیمرکب كنسج رفا یناث نوناک
 | رارپ هلاوا هی-ورو مولعم یسادرف یکیدلبا رارف ندید اعسرد قرهلوا راو-

 | هی رح "هلثسم قحلوا موز یراکج هدا ماف هبرح یخد كرارباکنا
 یدایا تبیها بسک اهد هبت رر
 زاعو و یسلک هب هسطا هحزوب كن رک 'ےاکنا ارخ وعو هيسور امد ةو

 مکس هبت رص كج هلس هژوا عنام هل رور كساءود ریلکنا یر هعلق

 | یس داراطخ ای ر دہ ندنفرط یا ياساش وند ردهز ال یناصعت لاکا رداک د

 كننام اکی تارک دقآو ثا یدنفا یضیف هرزوا ینیدنلوا نا هدالاب هلیبسح
 یر هیاط نال ات خد اشاب نادوبق .د هډو شارو روم ام هتناصع لاکا
 یدیاشار دنوک هفرطل وا نوجا هثب اعم
 | لباقكمکع ىس افنود نمد هساوا لم یناماکستسا كنب را ههلقز اغوب
 ۱ عنسكنی راتو د نامز یيکسا نام اکهسا وب هد هسا راک رد ج هيء لوا

 | نافسناسلوا اشا ہد ہد دج راصعا هلیسلوا ریش شابا نوجا یرو رم

 | ماکعسا هرزوا هدیدج لوصا نوجا تاب هل وا مام هنیرو ی كن هب رح

 | یلاشا كنکی دچک یساسود نعشد ندزاغزب نکل براک مزال كرو
 | تب روما نالوا لغاغ ندنالوح یکیدشا باج ا كاامزر و نع بم هل دل وا

 | لازج هیلعءان یدرارویءهرب و تیما ناد چ هصوصخو تقولوا تاود
 | لاسزا هزاغو هر زوا ك٤ا تراطن هنایلع یرلد دنهم ی,دانیعم ین اسس
 | هدفعشلاح هبلج ییتمهاو تقدرطن تود هلنالاععتسا هدازكي هدباوب و
 | یسجلنا رملکناهدر و یدرویلروک هلا هعز ال تعرم-یرلشبا ماک ا نکیا
 | هلنهج ینیداوا شم اچ ند هس ورع كلام .دفدراو هب هظا هحزو

 | شهردنوک تارب رحم هپ یلاعباب هلسینابب کج دا ماود هب هسلاکمو هر ا
 | هب هل اکعو هرباخ هلکنا ىدا یضیف هللا اشاب نادوف ندءدلوا

 < صخرح ¥



 اه تس ھا ا ار لوصو ۱

 ید رویم ۳ نادیم هجاهتا هلا تب رفظم |
 هسدارف یاودهنلکنا هرزوا ینیدناوا حاضباو حرش هدالاب هکر د و لیصت ۱
۱ ۶ 

 ۱ راد اس ااف اک د ی هیاهتاود بواوا قفتم هلا وا هیسور هنهلع |

 هاکع ابر <= نالعا هن وا هيس ور هیلعتاود نکا هدنسوژرا قوطهدقامتا ۱

 و و و یی دو و وقار a دهی هیلو د ۱

YL Ei ۱ملک هر کوب هک هطا ةو هد وفرح هيا شا  

 كند اسانس ب وب الشاب هب هد لش تاله اعم( تولد ون رآرمش )یسع ۱

eas: ۱هدنر هنایم یرلدلود هیسورو «ملکنا هلبا هیلهتل ودو ییفد  
 ناتو "ریلکاو یدردح ك را .نهاعم قاذا نالوا دفعنم اندم ۱

 یس وا دع اسم هت راد شو د:آ نادرا زاغ ول منامالب لس هس رح

 بودیک هب هطا هجزوب ,دریدقت یی دماوا لوبقو فیلکت ند راصوصخ |
 فج هروا لوب انسا تولک هلا ناصصصتسا نساعنود "ماکنا یهدارواو |

 لیمه هئا وف كيلاکت و كرهشود هشالت هیاهلاود یالک و هلکعا ناب ۱

 | هب وا هتلکنا هطساولان رکو تاذلاب رک یت ایتسبس هدهرمط یراکدتتا |

 بجوم یی راسکنا كن هلعلود سومانو ناش كعاو رفرس هلهجووب |
 رول هتک هندب ول هزلکنا مصعو ول هیسور نیتکلع هلتروصو و رویلوا ۱

 ردکجهدیک یرغوط هغروسزنپ ی دشا طرضیناتسها نوت هسا هتراباوپ |
 یسا كل هیلعال ودو ردگح هلک دادا لوب هزم« ندنورظ هبلا رق ات ردو

 مزال هلبا رادعو ولت وفو رازوس هدنرانیمز ردسفچ هثاوا دب دج نکو شورف
 هنس هے ورشم فیلاکت لسعلیا هزلکنا لر دا مارلاو عابنفا یرل.ک |

 كل هنلمدل ود هکن وح یدی-شع ر در و رار هس اطعا ب اوچ هلبادر ۱

 هسارفو هیلکنا بولوا زص“ هم اتا دس>حا ندول هب فور یا رم

 ق :اررافرح ندلا ځد یسککیا لرد ا هرا دا هلبا هلایکح بواسا ۍیرانلود |
 كتاود یالکو تولک مزال ئ ی و كر ندنسکبا هر وب نکا یتروص ۱

 ن ددح یاح اعزا كلوا هیسور هدر ها لثمهتفر طوا غیب | یسلی>رب ۱

 ك هیعالسسا تلم ك4 دا زو ا اا ا
 دوو زا كادت ايسر س ندنکودیا شط بولو یو



 | يوهالاب هنکر ح یرظوط هشرکب هدانثاوب ندنفیدلوا یتروص كم روشود
 ۱ لیاقت یه هلبرکسعالا دلع هیسرا شاک هنر راوج شرک: ی د یم هن رگس ءةقرفر

 | هتەجر كز هرو نافلت یلیخرب وا هیس ورو روصتمو بلا هیهالسا رکا ع
 ۱ یودنا لیلق ینافلت كن هیعالعا رک اسع هلتمسا هراوا هبسورو ییا داوا روح

 ۱ یدلو لوصو اجرا نوک رو لناصصا دبع یربا ترمس رم>

 | هتداعسرد ا:ةامتم ید نوط هعطقرب هلاربسا شبقرق نائلا ندراواهیسور
 ۱ هدطقر هدنفرظ ناولو اشاد , میر اید اماد اشا تروقو شا وب لوضو

 ینیدلآ ربسا رفن شهلا هلردنا رهن هلا ترم و ترح د یسک هیسور

 ۱ ردشلوا لصاو هدانآو د یر ا ترسم رخ

 ۱ تحاص برق هليا یرکسه هیسور هداز ندکس ترد هدانئا و هو

 | کراوس رادتءرب هب ورلبا هرزوا قلوا لوغ هرق بولک هن راوج یس هیرق
 | اغاناولهب راب سالا یدل هلتس هطساو سحاوج یراق داوا شا قوس
 | یتیداوا نیک زد هدعفوم بسم اعرب بوراو هلا یراوسس هدیزک رادقمرب

 ناولمب هدک داک دنلحم یصوب لوغ هرق یراوس وشا كنوا هیسور هدلاح
 | یی و ذخا نیک و ماحتقاو موع هت رارزوا هلا فیس لس لاحرد اغا

 | هتیرکتسع ودنک یس هسلا هسور ردق ییدلی هروک هلا لرد مادعا
 | هدنزرط یرایالا هیسور هدنهاکشد موق رع دیرق بوراو هللا سابلا

 | هجا هرق یرکسع یک ییدنروک یراروباط هیسورو شءالغاب فص
 | یراوسع كودك یرلنوب ندقازوا راول هیسور ندنةیدلوا ش کج ||
 ۱ بولسا ناشار ی ک یراکدلک هنیراثک هرف نامه بودان ظ یوغ هرف ۱

 ۱ ةن رژ وال رلتون هت نادرا هیعالشا رک اتنع هدن کد بک هبورجا هلا

 | نالوا دن تعاتس دنجو مانق هلاعا هداح حسا هلا ماهفاو م وع |
 N ناسا هرکص ندک دنا ناب یو هد هیرا

 ردشا دا

 | ردقزویکیا ندنفرط اشاب ایل دنا ى مروت كن هراسرابخا والموپ
 ۱ یک یر هبرع هاو ط نالواشعلا ندول هیسورو یرارسا هیسور

 ۱ 3 هوا OE A بحوم هلا دورو د ټب رفظعرانآ

 هنهاک ٹی ؛ لوبن اتساو لوخد ندنزافو کد یساغود "ریاکنا دانارو
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 تقو مه هلرا ه-سسد ولرد وب هنا یضر ۶ هوا ردا

 یر وا تراص ندا لیلقت ی هنعالسا* هود یيددار هاب نف و قغ ازرق |

 رادتا هل النخاو نایصد هداز ندیکلوا یک یکیدتا رو هطیرفس هس هیس ور

 كنا بولوا هدرکرممرپ رادمانو رداهب تیاف یل هجاشوفو رد راشا
 كن هظفاح راو ھن سهراب اهد هب معرب كرل رمص ج ورخ نددار لب

 ردشلوا بس هئساوا روتقو فض راحود

 هلیناونع یرکسعرس هلوط یر, ندارزو ردتقم هنرزوا هرضاح لاوحا
 قور یرقم یلاو هد هسا شلک مزال قعاوا بصن یسلاو « رتساس

 رک ذلا فااس نالوا ینایعا قصهور كایلاو كج هدیک بواوا یس هبصق
 راکب یرلفاجوابرغو لکشم ها یسلتب هدیا جاتما هل ا رادق ارب وطصء

 هنکیدلک هئاوا هیج وت هلادم هئس ورب هراس بصاشو رحوا یراکدیکب
 یسعا ل وبق هسنلوا هیجوآ ° یکلیا و هزتسساس هباغا رادقارب ه دعاقر ارظذ

 هس :دهع كس اا هرتسساس هلت رازو هنر ادات ندنکو دا لکد لومأم

 لوکشم یکج هدا لوق یترازو اناذ جا بولوارکر ارق هود یهیجوآ
 هرزوا كع ااضراو عانقا یودنکح هليا ساتم تال رھ ش۳ ند دادا وا

 بولوا روم أم ید فا مج44 نیما د ندنوباسه ناوبد ناک-جاوخ

 قرەلرويهلاحا ینلیج هعلابم یسلا هنوط هلیس هب اب ر هبساخ ساب هنس هد هع

 وبشا یدلردو ؟ هوس نور اعل مس هلی هایسو تیرو تا هدرهاط

 لاعادعاک لر هاک هتداعسرد بولوا یەک“ ور لصالا ق ید فا 2

 یس هه راف دءاکرب هلا فرص را ها ییخرب هرز و! كعا ثادحا ننءنص
 ب وروک یتفاداوا هد هجرد نت اردا او هنفرمصم یداربا هد هسا شعاب

 هغ“ ور لر هل تین نب روهط كت روم ام وب هد تهح نکیارمک و ر کفر

 هبداهسرد هدانناون یتیفیکو اضرا یرادلع هرزوا لا لویترازو بوراو

 هلت رز و هبتر ههیلاراشم "«دهع هرزوا ح ورشم لاون ندنفیداوا شابا اهذا

EYی دلوا نا-شذرکسعرس نکیانایعار و اشاب راداع نکیا  

 كالکی یللا سد نداروا كر دبا عمه دشرکب یسالصا ضرغ لراوا هیسور
 هشالا یب هیلعتلود ن دو رطاوا هد وشارب هل لب مصو بویاورایا هلا ودرارب



 6 هو
 ۱ قربلوا ندان نک کلام داجا دەن گص لان 2 قوت صهدلاح یوداوا

 را رب والم برص ندر اکداک هديا یدءآو لظ.دانز كپ هب اناطر ۱
 || لالتخارب هدناند رص هل رب وا كر ے4 ند ,طول ار منا یراق داوا

 ۱ هنر د صاب تال ا: خاوب هلا نيب رار ؟ع واط ماطو یداک هعوف و مظع ۱

 | هسبا رواد رب دشارا یسللصا ببس كلوب یا وب ند شا هق داشا اج
 ۱ 31 PT | شناوت یاو ا اکر د ید اوا هججرت اتم

 | مزع بواک یلجاهدنقو یکج هل- هدنا تیروم أم یافا ما" قر هل وا |
 دتا ینبدلوا ىرلار ضم مظع هود لصاطا ىدا ارج راد ۱

 یدک هی اب اعع راد نداوا فوم هشدار قج ارات دلم هداه

 | ررارج ضەب ندلرا_ےتاصد او فاو ةا تنال زدن و م

 .جورخ ب>اصر هدنعسا ناگ هدشدو را نوعا بالج نودنک |

 | رد رقم نفلا بس ینج هلوا ید ءو ددح كن هیاهثاود لا رو هظ
 | ويد رد دوجوم هدرز ڪاڪ” رس فاك یس هررح تاراماو مالصو |
 ۱ زس هلن ندنیدلوا مدآ رب یاضو یا ید وا بودا لافغا ین هراعب |

 | لاس نع هلازواجت . ردشلوا بنس هرافلاف هجو كر هشود ءلاوعد |

 ۱ ماظم كن رای اد دارغاب را واب رمص هرزوا یخی داوا ناب هدهداس داح |

 ۱ كل ردنا تکرح هفرطاوا یسلاو هنس وب هلک ت تیاکش نت او ۱

 ۱ لیلح ل ها شوق نالوا یس هدر ا یرانابکس دوانرا نیکه د دارغلب

 داناو يرام وام ادعا و.جار >ا ند دار لب رایباد هل تا رعم اما ۱

 | نایلس یلظفاحم دارغلب و ندیل هجناشوق را ولبرص ید |

 | هتفرط هک: ایاکرا هنیراغ اق ماچ ییراقیفرو یہ یل دجناشوق هلبیرقت رپ اشاپ |
OREN ۱۱ ینپ دابحاص زوسو ینیرل کو اسور كاناعر هرکص  

 ۱ هه بل ن دنءهفد كايا ها شوف ران الا یدا ب , رلعا مع هل. ا باج |

 ۱ هی هو علقوا كن هم اوما بولیعاط هر ور :یم. هب هتد ورو ۱

 ۱ وبشآ ی راصوصخ وب اشاپ ن ناعلس ندن راک دشا نایب یی راکج هد | تفد ۱

 ۱ هلي هاو هعطقر اخروم هل رات یشب كن هدعهلا ید یە دایسر یرکی ۱

 | رب سلب : هیاشاپ دیشرو> نالوا ید کک شدن هرزوا قلوا تیضوم عور, |

 | كنامرف ی رلف الطاو ونص ققرا هن رزوا كوب ب ویلوا یرءارع |

esas 

۳ 

 م

۴ 

0 
 هُ



 هک ۷ 2

 اتشاب دس روح ارخ وم نک ۱ شتلوا و : هلی دو نيش

 تو هجو یتا ییا مور هلیکل رکسع رس یناج هد وص هنس هد

 ناب ارم زەم نالوا یراد هن رخ كه اراد ءى اۋوتغ ید لوکسو ندو

  ردسشاروم هلاحا ها ڈا سوردا

 ندنرلقاسء نیدو یردپ كن اشاپ نام هداز نابساپ هیلاراشم یافونع
 بولوا ند رارشا لص الا هکر دصفشر نالوا فوزع:ود دنوزان
 مرک ار ادرس ندنغب داوا ر داراجا هلند اترا هاتف هدش دو هزمص هزا

 تدمر و بوج اق 2 یلغوا هدک دعا مادعا ینا اشا وو هحوق

 بودلا ق اعا هله ورک ناقاع و بوق هت ادیم هر <ض ندک دا افیحا

 هد هراراقاع هدن :ذ ظتقوزا هلو ا ندناوک :تیعاصشو ارد اناد

 ولتلاداو درط رد اع ن دنس هعلق دا فاب هدانئآ لوا  یدیشلود ترهش

 ضب هدف رطلوا هرزوا قوا ندننابن يح دیدج ماظن هلی هءاقا یرکسع

 وبا هللا ناق اع كردبا هناهب ینوب اغا نا بوئاوا سوسان تاد راو
 یسلر کل قاع هدیلاوح لوا یی ودنک و بودنا قاش یاقلا هوب

 راوطاوب یدیشلوا تناس هر دت رع یخ توزنتس وک هدام یساوشا 9

 کیش ءلواروص ییسهل زاومفر ا فد ران كاا ی یسوهایغا

 هاما اعم دنا کش زی بت هلوا ندل او تقو انااا
 هدکمشاک وک بوشار هدن دو هعگ دنیک ه.دا ایا ناعع تواک مزال قالوا

 یرهلوفم وا ىد رلتان و هدیآ ر تلا هلی دس ماسظاو ندنغي دلوا

 هلیسلوا هدایز نادتح دص یم هلا شکر مس راوطا ندنکیداک هدیا اک تس
 یدیشل دنا ىا اشا نیس لوس ابرد نادوف هش رزوا تاسهن

 ههاد سا هلا هناوکح بولسا ین: رکبهرد یک هدشنیعم هسیا اشاب نیس

 هدن.دیف تاوام "ال: هلغاوا راحود هغلن اد و ییودرا نویم هلوا قوم

 هدزوا ینب دنلوا ح اضیاو لیصفت هدالاب هلکع روهظ یرفس سه نکنا

 یدیشلروس هلاحا هنس هدهع ید یضاصتت لویکین رارب هل.داطف ا نب دو

 داراب هنن . رزوا یرا هب ایصع تاک رج نالوا عفاو كراقاع هلیکب رغ كلا قا

 یداوا روح هنم ارس, یاران سکس دوان زا ماطر تدوخ یراظفاحم

 فان راءدآ قوج رب هدرا هلن افه كن هجرت ب > اص رکو لراقاع وب درکو

 دف یعض ا ن دیایح هن هی النا و بن یک كيلا و” لوا قرهلوا |
e r e e e re any تورو سس 
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 Tee ںودنا ریخت ییلصا عضو ید كن هلع ق !رط

 زام هتي > هرمشط ناشد اهس زد رايد وا رگسهیضاو قر وا یر نوا ۱

 1 یناصکا دل بار ہد دو رخ كلوا یودرا اھ = یزالق دلوا

 تداع قثلوا بصنل یسخاّو ودرا هللا بالا یریراراب سیا ندنګ

 ۳ ناتا كنب ر نوا ه«6*تب وی لوا یجد ند داوا

 ها كنیلاغ باب یکی دتا ee كنم دیفا مالالا م ےس و٤ا تواک

 ENE هازوک س هج رط یک دتسا نر.طع ار دص ور 3

 ند هيد بط رومات ۰ توعد یتالخشءهلبوب هسلا رام. ندنسبلصا عضو

 یلیخرب هدنش یدنفا مالسالا حش هلبا م ظعا ردص هرک وب به هتخددشاو

 نه زاوا هاب هم رکم هکم تماس هر 3: ندستاب رج راد فح او هو اح

 | یدادی انییعنو بصن ی ضاق ودرا باال اب یدنفادڅ دیس یلهقونعد |
 نواه یودرا جد یدنفا لود ی ط صم هداز یاب ےکح هد هرمص و

 یدلقا یسشاب يک
 هنن راد هیسور هدر ر ندنغآ هدو) و قالفا هرژوا ییددنلوا رامشا هدالاب

 رو نذل ود “هلو یک و دنک ید یرد ی ط:طق نالوا سیا رار

 یراصعء لاو ها هلا مادعا نوکر ازاپ ی ین !!نوا الا و ی .ھ هند دا وا ۱

 یدالق هرد اھم هرزو ۱ قلوا رادم هب هب رفت

 یراناراقاجواو تاود لاجرو es ودرا نوک 6 رازار ,یسادرف ۱

 ف ات را و راتفاوا ن. ندا 1 یاب ے ا هلاراضا

 هلا دالب تو ه د راصح تودا اعد اشم کز ندق دلوا توالت

 | بوئلوا زکر هندیمم لح یصآ غ ول كر هلسسکرانابرقو كره د نیسءآ |
 یدورو هنداعس رد اربسا نالوا شکلا ندوا هس ور هدنکن» ليها
 اش اسم هراضح تولب روتک هب یلاع باب لر دیا قد اصل هنوک لوا

 ۱ یدنلف ذاا مخ لاف هلک ردتا
 ضهب كناشاب ناک هداز نامساپ نالوا زو« أم. هن رزوا ناتو رص هدانناوب
 iE (FR هدهدەدلایذ رحاوان هرکی ۱ روک ینلراراب هس

 هاذ اس لوکی یس س هظفاح ندو اوا دراویربخ ییاباتافو

 ناسءاوا بصن 7 نر لرم ی ب بت طواک شن هک دوا ار ۱
 ےس ج سس سس سسس سس سس

 4 د شروح را



 و ۱
 سس سیروس سس مپ

 نوازا الا یر هلس كتطلس ناکب اتا یھ یز هلج یک راپ
 هن رازوس مالم كناراتخ یب لوا نکیاررد هزوک تصرفورلبپ شید هو
 هغلماقمک ای هل ردقو اضق قوس بونادلا هنن راصبصدو هنهادم هناقفامو |

 ره ءم هسرمس ( سەللا ی ءاضقلا ءاح اذا ( و رایدلوب بس انە یآ

 ٠ رایدلوا
 هباولد بصاثم هدنتعرع هلا ثالءرکا رادرمس كياذ نائاوب مظءاردصو |

 هدوبامش باکر هدیولاقیرللبک و رر هدنداعسردو كن رار ید یلاجر

 قا بولوا هسیلهكود نیهب نیباو نربد بد كمي تبرومأم یافبا
 هلتناقا هدند امس رد اناذ تا ود لاجر مط اعا نالوا تئطاسس ناکی اتا |

 «ریئدنس عفو هتردا هدلاح یراقداوا ردا جحر ر هرفس تجز قحارتسا ||

 ندنهدلوا یراتتما هنهورک یر ؛ موم هلا یلعو هنب رلئایعا لیا مور

 هرزوا كيك هلا نوا یودرا ینبم هنفد دلوا ررقم یراق هدنداهسرد |ا

 یدنوا بلاغ باکلا سرو دفا قیفر نط صم یاعردص یادنعک

A |رکدد هلا ی دنفا نیسح دج لاع ردص  HE Eاھا  

 اوچو قلا شواح ةلاصا هب یدنفا راع د ناناو : یپناک یرملب

 ۱ الح هرک او لو اجلا ھنکدلیح 4) 2 29 یراوس هر , یدنقا درج ق ەر ۳

 یا وک ك هلفامطا ت راک یراوس هب یدفا كب دیج یلاع ردص دامادو

 یفوازوو یا یکنکب لا صا هب , یدبقا كب تزرع نوا ^ ناو د ءيدعاو |

 نواه باکر ی  ینندئلوا هیح ون كلج دمآ هب یدنفا رهظع قطصء |

 اد Bh یدنفا بغار یر طان هلا و راب ی قح هلاق .دنداهسرد هه دح

 لاکو تمار هب ی دنفا ص دج ناناوب یک دکب ؛و قاکو E ردص
 یرونو یااکو یسابسوا> هب یداقا هللا دنس ناماوب یس شراح ةلاصاو |

 یی لک: هیدئفا تااحو یلاکو یلاعردص ' ونک هکب یدبع هداز كب
 و احا قااکو یدمآ هب یدسفا فیءع دچا ندافلخو یتااکو

 یدل روب هج و دوخ انا هلهجو وب د هراس

 ۱ هداخآو ید هر اطلس یارک ریاهب نالوا ره ظ یناراراب مدنکدج لیععبا

 یدار و یس هاب ینلی ۶ اف قاجو

 ۱ و ربد دقو رب نکب ۱ ك٤د یایضاق ودرا كل رکبسهیضاف لصالاق

 ی کص ی دل وا شعيب ندر هر ج یرافاجوا ا وم ی

 4 نما 6۱



 سا اتالات د و ۳ راعنساو ۳۳ یس وشر ۳ /

 یدلو دشت رکسع هلیح se“ را دوار ققطصم كر کو داس دوام ۱

 یداروب ناهرفو ص ایز رك رکسع یلک ندنفرطره كن هسورگ ثالاعو ۱

 یزاغوب کد هرقو لاسرا هی رح نفس یناکراد-م هب هر دکو ی و
 هدنجراخ كزاغو هفشد ندقدنلوا لاکا ییاعهمو رک اسع كن را هلق

 لوغ هردهلا عورش هنساشدا هی اط هرالڪ كح هلس هلبک ود رکسع ارګ

 یو, یلاع ءاکردو یدلردنوک ی د هلع زکاسع زادقم ر هدزوا كحلکب

 ۱ هل. هب اب یکایکب رلکب یا مورو یصع هزرتسساس هکبدڅ جلا ندنرلیشاب ۱
 هل طر ین هتطظفاح تالحاوس ردق هب هراو هجوم اب یاری ریف هنر |

 یک هطا هاو دیدم بواب جی نيبو بضل یظفاح یزاغوب رک دهرق

 هک تچ ياما مور د نوګا یس ۸ ظداسح ك وه قا وء |

 یدلدیا بدر ی رف یر ۲ ۳ یناک رادعم

 نضراسعمو لر نامع یلعوا م داخ جد هنس هظفاص كد د ناغ و ن هک دوآ

 یسلاو لوطااو نیت اغا دج ا یناسیعا هرقاع» دنس هس غوا ع لب نفروک |

 | تراظن هفرط ره هلبا تماقا هدرالوب هلاونع تالرکسنعرمس اشاب رکب وبا |
 نابکس رادةمر ید ند روا هجرف هنستحم قر هلوا روم هرزوا كغا |

 دیدج دارا اناس هتشب ندقدسلوا انتعا هب هظفاسح يما هلبا رب رک
 | سهنهه هشیعم و هل ادص و ص تم ووف اف ید یدنفا هللا ضف یرادزنفد ۱

 ۱ یدل روم لاسرا هنناج هبناطاس هعاف هلیهفرت |

 | نوا طخ هعطر زاد دنکام کا رادرس كناشاب 9 يظعاردصو

 ۱ روئلوا دارا هلدیفر ( ۳ ) هدباتک لپ د ین نم چ دو ردابص |

 | هلقاعافغ اق هداوبناتسا دنع رع هلبا نویاسه یودرا كمظعا ردص
 | ندخ اصصا هدنامز تیدیحو دیاد تیلباو كتا ذقح هلوا یرمک تنامالءاح

 یاو ندخاصن تقادص نارسصع كنارزو برحم یراوشمو روطو
 | هتفرب هماسقلا یضقو هسوک هفلماقمعاق نکبا ندننصمو لاح ههزال
 | هتداسهدرد هلبا باما اشا , یوم یقرضت كننالس نالوا هسوع»
 ۱ قد هلوا ىلع یازج ردق هی ةسلااشاب یسوم یدشوا توعد



#6 ۱۳ % 

 ۱ هع دق دود للا دو ق الفا هله ردکجهډا PEE نصوصا /

 ۱ )اتم وع ها ول هیس ور هنگ درک a هیاعنلود هلا هلاک تانماو

 | یرظوط صرع قجهناوا نیت ناه مرولپ هری ودتس هک ها |
 تەر و هطدار هنسهدام قاتا هدکلر هل یسیعلبا ناربا هر فک هار ۱

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
 د وا هيسور حورمشم هسجورپ هداتناوب نودا قب وشو بد ( ردمزال |

 برح نالسعا هب ول هيسور ندشغیدلوا شابازواسحت هر هیلعالود دودح
 هما تص > راب یدنفا دیحو نیءادجح دس یبارفد نوک یا دنا وا

 عدس ید فادح وو یدل رو ر ومأم« رزوا كيك هندؤئ نویابان ۱

 هدهار یاشا قا بودا تع رع هتتیارپ هبا تکرح ندنداعسرد ۱

 یسهرامالاراد كلود هل ےدقزا هلفلا ربخ یکیدنیک هناس يهل كنویلبان
 قاس رشت نوا قافتا هدهاع دفع بوراو هش رهشو اشراو نالوا
 شابا ےہ ین قاغا دفع هلتود هیسور نودا هدناواوت دو اا

 درع یصرغ و :هلح صخ رم هدر نده! ءتلود فرط ندتنعدلوا

 ا وله يس ور ید ندزول وا هدب ودا رنا هل هجو ون

 هقاقناو هخاصم هدنروص قفاو 8 دعا هلا ق رفت ندواهزاکنا ردا ۱

 ردشلوا تبا هد ا ترابع ندکلیا روح ۱

 هاا زونلوا برج نالعا هنلود یٌینف ندهسیاهناود قرطو رد هئوا

 صوصا یی-عو كنارفس نکرولک ه-لوا فيقول هدهلف یدب یسچا!ا ۱

 نامه بوئلوا لر” تداع لوا هرکوب هش رزوا یراطخا كندناءتسرس |

 هرزوا نیاز رط قر هوا بالج هب یلاع باب یکسیناشد یسبولبا هیسور
 هلوپتاتسا هن هدا رووا هل یکلاس# ناسشاوا السیتسا كنەتااەتاود

 نوک نوا نوجا یراجت هیسورو ك نوجایسودنک ویدزکس رولب هاک
 یدلدیا افنکا هللا یه بنت یراتب ۲ هشناج یراتکلم هل یساطعءا تلهم
 ایت لیادرب هنفدلوا لئام هنسندم اب , وروا | كيلس ناطاسو

 ندسغا داوا شاک یوا ۳ هیس ور هدظ ج وا هب هطا هحزون هداشا لوا

 یدلوا ناور هناروا بکار نو kd نامش یی #

 a رکسع راةاحوار سو یر ےک

 ل هتوط یرګ ےک زا نوا ناف هاکردب ےک لواب لوا 4

 ا رک یلک هننیعه لر ا دقاریب نط صءو یدار دن وک
 ایست سس



> ۱۳ 

 طو ن وشایک ن وسراو هسردیک ندنکلو دتنک ی سسلیا "ریاکنا نودا

 ی وا بر نالعا نابه هوا هیسور رهبد ) رک یلوا ش شمهووف "رس

 یداوف قحهلوا لصاح ندنقافتا هدارف هب هسیلءتاودو رارمصا هدنيما

 روض> یارک یکیا نوا كلا وش ىن مه سا :غادلوا هدکعا رار و دادسعد

 نالسعا هلهحو قداسرارف هدف داوا دعوت هءاع تروشء رار . هدیفصآ

 یس عج هندناح یل | مور هلآ فب رش یاول لرظعاررصو یتکاوا برج

 قحرعب كنول هیسور قرهشوا تر> نالعا ناس ندسنغبداوا ریک رارق 9

 هدیابوب و نیبم یغیداوا شالا موخه ه هیلعتلود كل 4 دن هلا د هع ضع
 هماسن اب هعطقر نمضت» ی هلدا كج هدیا تابا ینغاز مسح كلوا هيسور
 ( ۴( هدر ز یتروص یدار و هرلت رافس یس مس ررب بولا هما

 رونو! دارا هلردر

 قفح یتکرح هی رزوا هیسور هرکص ن دنس هبلغ هپ وااسیسورپ كنويلپا
 هل-فل وا بلاط هقافنا ارومام ندنفرط لود یاایتسس هدناکنه یکیدتا
 :شخاوا فیلکت هنس ودنک یروص یک اوا طورش "هرک اذم هدنداعسرد

 ردسیللوا لاسرا صح ر هنن دز رع روطارءءا ردك تفو هد

 هراس لود هدمه و نونا اضما مدقا تءاسرپ ییههاتقافنا مه هک ات
 ود نوسناوب هدکلرپ هلناوئع قفنم هدنا دهابعم قج هوا د-هع هللا
 نوا تا هء طقرب هل ويلا ندا " رب یی ه هنکدتارادشا هب هطلاغم

 صخر نییعت هل ار طسفو جرد یربسعت نهم دواي هدننوردو رب رګ

 ییواناربا یک هسیلهتاود هوا كترابانوب یدیشخاوا E مر
 یاجر مان رب وز امد هم ندنهدلوا دلما قلا هوا “راد جد

 ندواهبسور جد قاود نارباو شعا لاسرا هناربا هلا صوصع همان

 ۳ لر هشود هدیما ندشفرطولهسنارف هن رزوا جنز یکیدب

 هدسیارب هتزابانوب هدیاوا ول قجا بودا لاسراو نيل ص ص یا د

 0 کتبر هل ره رط ندامسرد هرک ون اصر ازربم هل وب

 ندلفرط یهاش مع هتشيا ) كردیا ذاا هلیسو ینو یناتسس
 ید ندهیاع تاود فرط یداردنوک صوص# رفد نوجا اشنا
 یدتا ةبلق ها سوپ نع زوطارمسعا رداع وا نی صخ رب

 یتبعا هلا لاخ دا یی هیلمال ود هی دلا صد ق> هتاوا دع هرکص ندنوب

 < نصوصخ #



 | نالعا ه وا هبسور ی هیلعلاود یسعلبا ریلکنا یهدلویناتسا بم هغی دلوا |
 ۱ مو هب هیناشع كلام ول هسدارف و رارصا قو كب نوجا عام ندیرح |

 ی یییدلوا نماضو دهعتمهب هظفاح وامریلکنا | رحم هاا رولوا جهدا

 | رارب هلادهعت یغج هوا دادما هلیسو درا هیسورر كاکس زوب دار

 | ندلاع باب تاج هکیدشا رادیا هر هداخاو د ده یجد ندد رط و

 ېږ رد یرابخا یرایطخ هب هناقاخ تادسحرس لراواهیسور هکعادام
 هناتسود و د راک ندا كن هثسک اراد مو لم قاراردهدکفا دراوت

 دم هد هسدناوا رامسپ یسهننوشح عفد كهيلاراشم ريغ هل | راذتعا

 دیس ورو ینکیدلبا تا ةنلاو ل سیم هوا هسسنارف كن هسیاهلود بول وا
 جوا یکیا هدنساشا لزل هدوب وو كا مساع نی دوره كني را هایم
 | رب وجم یراوطا ردبا اءا یلوصا لیدبت والثم كز سوک ددرردق هتفه

 | ندهیلءعردو اهئا ہد اک ثروص یتفددلوانادرکور ندنرلعهنم لبا

 | اعدا قیذافناو دیدجت كن راقافتا هیسورو هزلکناو ینیدرط كننناءتسبس
 | هب هشو رتالامارب یزکا دع هیسور ةدرب دقت ییدهلوا هدعاسم هراثوب و

 | كتا تءوصخیارجا بولک هلو ناتا یخدیساعاودهزناکناو تلو صو مو

 | هداننالواهدهسدا شلت ابناو ناب ییراکدلیا نایب و دهع ه دنر هرزوا

 | تکرح یزغوط هناتسها هلبا لیمکت شيا یسالبنسا ایسورپ كنهنراپانوپ
 | بوی وا هدعاسم هنفیلاکت كنسعایا "ریلکنا ندنغددنلا ییداوح یکیدلپا
 هیااراشم ربفس تراهن یدیشلرب ودر اوج هل رارک كن هموق رم راذعا

 ردق نوک ید نوا تیاهذو شب نوا هد-نصوصخ بر> نالا )
 هلاربج يل رد ےشازو كياعفاو قکر جو كن ەیسور زکی دا یانو ریہ

 هلا ردیا روهط باوج یک م ردنا ل وهام ییسج وارو مدزاب

 لی الاو  ردناهناعا هرس لود هزیاکنا تفولوا نکییاب درک هدر
 جد نی رسیه> ولعح نک هسردا مفد سچلپا ةیسور ندي دم “هډ ودنا

 هزلکنا هرکص مر دیک بولاق ندمغیدلوارومأء هتقفاوم هنسچلا هیسور
 طعق هلوبناتسا نم قوچ ردیا رفس نکی رژواو تدوصخ ءسم قلود
 نالعا هلکعد ( "سهل شک ید یرممم لد هنرک زوتوا رب ږو
 هزماکنا ۱ ینایئساس نکیا شعا لیع راثهذ هنفرط یربسخ ایا رب كبرح

 ادف یتراچ نالوا هد هيا كلام نوجا یرطاح كنول هیسور یناود



 زی راکفاد تا 3 یرمخ : ینیداوا نا 3 هش 29 دیسور |

 زواج هب هیلعناود كالا هرزوا جورشم لاو كش رکاسع تم

 | هبیسور مهم هدنداهسرد هک دنا دراوت یی ردب یرابخا یراسیطخو |
 یی راق دهلوا اقا كراهدو و دو دلوا هدام حاضیتسا اررکم ندوی

 هعزانم پاس ههل هډ هب ايه هب روم اهو یودیا شرپدلس ھنر طظ یاود ۱

 شمالزا یشرب دنسودسنک ندسدفرط قاود راد هزهلداحو و ینیدلوا
 لاشرام هکونلاح یدرډبا توو رارما هت العاب راباوج یغیدلوا |
  نالیر دنوک هنناطباضو تاضق كن رااضق ییبا مور ندتفرط نوساکی. |
 1 كلام یما رم كن هیلعناود رارب , هلا تیاکش نیناصوصخ شیب هد همانناپب ۱

 || ردکمر :دنبارجا یٍدبدج ماظف هدب ودیالاخدا یرکبع هسارف هب السا ۱
 1 ی ردب یفددلوا جردن« رلزوس قح هوا داوو هننف بجوم هدنسلداو ۱

 جوا بل وش هلي لوا دغم وا اهناو ضرع ندنفرط رادقارب ینطص |
 | نیئوح - هدنروش۰ نما ناب اوا دّوع يديها ۳۳ ۷ ۶ ARR مچ ۱

 هدکیکچ تااع-و تجز وارد بوشود هرال و داش مابا هل و كن لا ها ۱

 ب7 :کیدتیا ریان دنهاک رکج لک ر منی راسبحا یراقباوا ۱

 | كيد شالا دهع ضقت ا یدودح ةت ول هبیسو و |
 1 رارف هتسکا وا بر> نالبعا یجد ند هبطعلود فرط نامه ندیشدلوا |

 1 یدل ربو |
 1 ورد هوا ن دن د دلوا دراو عت ء هدابز هډ هاو الاغ كنول هزیاکیا

 ۱ نع ا تکرح ه دنهبلع هيل وتا ود لر دا ما فا ق لم تاع كنو ال وي

 لرل رماکتا نادق رطره هت ابا وب هرزوا ییبدناواراعشا هدالاب هد هساا رج سا

 ر هدنسس هراس تراج هسبا رلرملکنا پواوا هدکعادن . دوبپس رام باوا

 || هج رانا یکویشو ذ وفن ریسک كن هتراب انوپ نا رافدلوا تلعر رابشب

 | هب ب هبرابات ون ه دنا« هسلا دناواو یدیا هلاسر مهمو مدعم ندییش ره |
 ۱ هقلکبا ندسنفپ دلوا قود هیسوررب زا نیکی كح هدا نموابیفم هعدلوا ۱

 ۱ ۱ ندا هين لا و دلاج ددوو وی هفاعتا هل اوا هيسور اود
 ۱ هییلارواوا لصْره ندنکو دبا تینبکم لکشم دود 9 یخد ټی هو رج

 ویزا نایاب 4 هب ه-فار 1 ېپ دیلهتلو د نانو 1
 ۱ ال یهو دیتک



 هک ۹

 | لوخد هب هعاق هلکانغ لاوما یتیدلاو لوففو دوع جد اغا ناوه |
 ۱ ر دشليا |
 ۱ تراس لوب هسشقلخ لییعع#ا تب رفظم كوكو كناا ناولهب |

 ۱ هننح هلا حورخ نده-هاق یک رہ ھم لس يونا ةفاک هلکهرن و ۱

 | یک جاوم رح و قر هاجس هع زوم یخدیسودرا هیسور رلیدلوا رمطاح |
 | كمالعا لها هلت زلنا راید الشاب هب هب راع واک یر هلاقلاح |
 | صوصانا ییسعو كناطباط هليا اشاپ مساق نکیا صقانوزا ك یو |
 | تیانعو ترمه ویرات | یراهداعلاقوق تااسب و ترغ كناقا ناولهد |
 | كن هنازروخ هپ راسحرب نالوا دستم تعاس یدب قرهلوا یران باثج |

 ۱ رو هتعحر امر ھن رلول هیسورو روصو ره ظم هبمالسا هو دنس ان

 هنا هر مزر ییدلبا زاربا هنوک لوا كناغنا ناولهب هل به یفلوا ۱

 ۱ هدنعح یقرهلوا هدنروص زا وا فی رعد ی هناراکنام رهذ تلاسد و

 | *نامرهفدص هدیددش هجرک تلف ) نامزلاح ناسا هلباناوارف نیسح |

 ناولهپ وبشا  یدلوا ناوک یتتب ( ناواهب یی وت نوچ یلو هیدن ۱
 ردربس تعا” تاذ نالوا ریهش وید اشاب باب و وب زو ارخ وه اغا |

 ۱ هدقدن) وا رسالو ضرع هد اڪسر د ندشرطاشا مساق تم ره ظءوب

 رادم همالسا لسها نالوا ردکم ییالوط ندرة عفو رد و نیئوخ

 | ترازو ةر هناشاب مساق ةافاک» هدودسعهلا ید هرغو یدلوا تیا ۱

 | تروح ا یجد یسلوا ت -رافاک رهظعء كناا ناولسهپ یدلرپ و ۱

 ]| هل ھه یییدلوا ندزرظدآ دل راداع یسودنک قحا تواوا یهاشداب

 هلیج دیعاومو هل رج یاب اطع غا ناواهب هطتسا ولان و اغا را دلع تاذلا |

 ۱ یدلروب فیطات هلا |
 هلر هکج تعشمو دکر اره بوة ندنیتوخ الاب هجورب یسلاها نیئوخ

 وارد اما " راد دقبحخ هنس هه صالخ هلنا لوصو هات هبصق صالف ۱

 زدشب هلا لهم نوکرب ناسدفط قر هنادلا هن زوس كالازج هتیسور |

 اشرام هیسور ییالوطندنس هعفو لیعماوشا نکیاهرز وا تماقاهدنشورراو
 قرهلوا هدنحراخ لود ۶ دعاو و لامقوع>و هدول ران ذحا هلء1وا لعفم ۱

 یناییصوناوسدولاجر هلا رد و یتقلخیههرادوییاشاب ن > وداع

 ب وا هل راسا تګ ربا ر, هل بئاکس نامرکفآ یراک دابا الیتسا هداشاو |



 هک ۱۳۸ $%

 | هلیععسا گردبا الیئسا هلةلراک هسسد هل وب یخد ب را ه-هلق نامرکقاو

 | هد زوءلق کوکرب و لب ارباو لیععسا ندنراقدنا او هرزوا كلك یرغوط
 | ردشلب هناوا مایف ه هیعفا دن تاک ر> ی آ هجورب

 | هرکص ندنط,ط كن راهعاقردنب و نینوخحورشم هجورب نوساکیملاشرام
 | ندرکسع كب لا یمرکد هرژوا تعا الا یخد یس هلق لسیمعما

 | شا هلل رکسع قابیدیسوسنک بوردنوک لازمجرب هلیاودرا لوقر بکر م
  ردش و نیتوخ الا هجور هتسیافا ططصم رادلع یدسیتشیک هتفرط
 ۱ ییدعا اتعا هنس هظداع صا كالحاوس هنوط هلا عاتبسا ی رادعقو

 ۱ هصرعویناولهب ثلاسب نادیمندنرلشاد] وب و3 کسا كامو دنک هد هرص

 | ما نوغ زوق ندل>اوس هئوط هدا“ لوا بواوا یتامرهق كنعاصت
 ۱ 28 هلرکسع راد ةر ید یاغا مهد را ناولهد نالوا قم هراخ
 ۱ یدیشتا لاسرا
 ا هلع یس ودرا هسور رک ذلا فااس نالوا د يعاب هنس التسا تالا

 هدک د اک هنن راوج 4 رڌ مات یعه رد بحاص نالوا یس هفاسم ناس فرود

 | لیمعما هرزوا یس هرتو ردش و نیئوخ بواک روم امر ندنفرط لازمج
 | هدهد کدتا فیلکت ییلسد كن هعلف هللا لافغا و د دهن د ننسلاها

 | علطم هنیفک هلبا لوخد هه -هلف بوشبد یک فطاخ قراغا ناواهب

 | هرزوآ لا تردابم هب هعفادم ما هلبادرط یییروم ام هسیسور قوا
 | اشا او نارمرم« نالو یظفاحم لیمتا نورپ و تراس فک ره

 | هلیع وشن كناغاناواهب بواوا هدید ناراب رکو هد دانشور رس رب ید

 | شزروو یس هب هعفادم بابسا لامکتسا هلیا شینج هناناوجون قرهنالناج
 ۱ هدکلک هرژوا تیر رو هس ور ںواک را توساج هداشا یکدشا

 فک تون هلبا وانازویتلا شب اغا ناولهب هل رلمر و ربخ نب راق داوا

 | بک م ندرفن كيب جاقرب كنواهبسور هدک دلبا تکرح هب و رابا نوجا
 | ماهاو موحش هنب رارزوا هل. !ف.س لس نامه یقداصلایدل هنس هعیلط رپ

 ییسیخرب راول هیسور ۾ ننک هستنا ما ود هکنچ ردق تعاسرپ نیفرطو
 | ندورک هد نقع هدهدارلشلوا روح هتعجر هللا رت ن رایشاو تاناوی>

 ۱ ندنفب د الاب هکع روک یرارو اط هیسور هرزواآ ترک یک تا هرف

 چ ناولهب #



 E ماس هپ وا هبسور ,دااوش لاو يى هسماق 6 نیو ا

 | نوک ناسعط هج رخ ا وک یخد هثسلاسها نیئو> ینادنابوق هیسور

 لر هرد و زار هرزوا ما | مارآ هنوک رب دن نم هدهسیا ش ریو لهم |

 | هاکاردن و رم هل ازم نوا یراسضحا ل , زاد_يلقن تاتا ناه 1

 | یرلعاوا لاس صدا هص الو د هحرکا ۱

 ۱ هرق و شادا نسیم یحد طرا ص رب هل رکسع یقازف راد تقهر نوجا ا

 هاو هدرب ر همز مان نلاها دفاک هد اح ییبداوا هدکل یخ داشاپ دے 3

 هلن رلفاع یع الف هنوط یرلنوب یضرغ كز وا دیور هد هدا شاراقیچ |
 | ه-هداوا ترا ع نا سقیق وت هدرلف رطوا تدعرب هرزوا كمامریدسشا رپ ٠

 | فود هدبهاریاشاو ر هلب روتوک ندرالوب قشالوطو هیابص بم

 | هصالق نالوا یسهاسم هلح مع نکس نوا هننوخ كرهل دا قد وعو |

 روع هنفرطورب كا هنوط هلا لوصو ,دنوک شد قرق هلا لاح چوک |
 رد را شايب هدا

 نانوا یا یهدوب و ناد- و قالفا هرزوا ینیدناوا نا هدالاب /

 یرالاصفنا نکیشهراو هب انس رو+ اڪ رقم زوئه راک: تلرکساو وداع

 | هادغب هلااشاق بصارارکت_یدیارا-شاوا روم ةتدوع هلاروهظ ||

 | هدندورو هنس هبصق قاشفوق یخد كبز روزوم ردناسکلع نالی ردنوک
 ۱ r لذا ق یراکدتارو ۶ ن د رهن هلروط كرو ا سو ۱

 اھ كد | یه یسطخ هرافرطورپ كن رکسع هیسور هدءب نودا

 ۱ E ندوع هت دامس رد

 | اغا قیطصءرادلگ نالوا ییشفاح كناغوا یلکسرو اعا یھ “ور

 یخد كب تل رکسا هداشا یکیدلبا عاتسا ین ر هعقور دو نیئوخ

 | هلسودنک كنطفاع نیتوخ ر هشد روک هلارادلگ ںواک :E ر

 ۱ یس هذا كالح اوس هوط ن ھر !ںلع هلکع ا هباکح ی ییسهو ان نالوا ۱

 ۱ یر ۳۳ بسر یاس AA دل ڪڪ ران دنلا EO است ا ۱

 | وٌلع هل تارکسا قڪاوا موا تفرك دان 1 ید شما فاو

 دوك“ ور اراظتا هژاح هڪل هاا صیص# شاعم هاك رمش هزه ام هراکب

 دنایصخ یشاک كنوا هبسو رو شاز ویب را شاو رها یرالبا فقول ۱
 کوو دیسور ردق دنفو لوا ق نا دلو كل ودنا قالوا

eT {A 



 | كجءدنا هشب دنا یغدوا لاژسلا یماندنناججر هبسور نانلوب هدشنوخ
 ییالوط ندنرالرد كنبرل هدو و ناد-هب و قالذا اعقاو ردقو یش

 ۱ هنر رزوا یساها لر هدو ۳ نکدا یدیشمرمک تدور هس هر | مه نيود

 | هدیوگنداو>وب طقف یدلاقیشیا هجزاروب رکسعو یدلوا فرطرب |
 | هسااهدانثاوب بوی, وس لزوسولاویر دراویرللا:> ا تیک هثیرزواررمنارف
 | شلدیشا یرلقدلوا شابا تکرح هتسلاع*یرط كناتسها رز رسنارف |

 ۱ هساوا كح هدک هش رزوا لزسدارف یرک ادع هسوز ند :هداوا

 | هفرطورب هکفا دصم * اهکبات تساکزا هارتوافنیب ( عارصع )

 ۱ شاخالکا یتندلوا ل !اععا عور ندو هیلوا یععر ترا > |

 | ندن دا هبردهد د-هعاا بد رق کر تا رکسا نالو ,دالفا زونهو ۱

 | 4-:کح هک مزال قلوا یتامولعم هنا كنلود هلتهح یندداوا ج

 | كب تارکسا ,دقدنلوا لاح هانکتسا هلدا لاسرا تارب رحت اکا امد مس یھ
 | «د-عاق ربا لباب یمبدلوا یتام ولده هل وکرب هداوب وب ید ندنفرط
 | هدنزهدار كم چوا هد هسدا شا دنا دیص وتی سعوا تیاعر هب هطاتحا

 ۱ ندنفج هيم هوا تمواةم روآ بات هتوق كن هیسور یسنلاها نیئوخ نانآوب
 | هلو یلاخ ندنامهمو هرمخذ یخد یسهعلق نینوخ یکردش هقشپ

 | فوخ لاکو رطاخ نا شد ر .دلب هوجوو نرومأم راسو اشاب ظفاحم

 | هلروط یسودرا هیسور .دلاح یرلقدلوا رظتنم هراکءاجنا هلبا شالو
 دک دک هنهاکشیب نینوخ هلنا روبع.ندن رپ وک یراکدلبا انا هن رزوا

 توعد ییهداب هوجو یخداشات ظفاحم نواوا رویشلا بواسم لاها

 | ههناحو ذم تکرح ا بوط هراجر و قع ابق یراوبق هلبا |
 | بولک روم امر ند نورط یادناموق هیسور هدانا یددلءا تردا

 ۱ کسر واو تعالس هلزکناجو لامرک هز زا عا 3 ین هعلق نوک وب )

 | متم لا هما هدانز ندنوکرب و نکسرواواراسخ لاماب رک هلسجالاو

 | هش رزوا ینا فراکت یلسا كن هملق هلا ددسهت ود ( ردلاعحالا

 دو تعا تاب هد هظفاحم صا لرءمسوک تناتمو تدال> اشاب ظواحم

 | كنة فاد بابسا یس هل هد هسسدا شلیا تعجا مع هراضح یارآ

 ۱ زس هراح هل راغبا ناسیفیداوا هراح یرمغ ند هعلق لس لد ن دن بفن

 ۹ نيو $



 | اع فا عنصر ن۶ همدم ییرلقدلوا نود ام نده ملعتلود فر ط ەرۋ :

 رلتو سا هسوسو هدوهب رکج هک بولک هب مما السا هاشداب رب هار ار 1

 ٠ ندکد تا هیدن هرالګ نالک زال ال نیرکنع هک و باح یدیشهو و تشاو
 | هیمفادمالب هملق بور دنوک بوتکم هعطقرب هنارومآترب رارکت هک |
 . نزم وقوط هلل الخرب كنسلاها ردنب هدااح یتیدناوا ماست :

 .هدارولبتا بوطرب ند هعاقرکاو یراقج هناوا لاصا الا هلحم یراکدسا ||
 ۱ كل رەد ادا ت ایر هنس هدعاق هر و نالوا ارحالا یه و ربندهنّوا ۱

 ك هماق لر دیاد دهل هلناس یرلفح هو ما دعا كاا هلج رکو ریغض 0

 تر قیفک اشاب طاع ae .فیاکت هوا نر یاس ناه

 باب داود هیلو 4: هج کیدلرو ۲ اراک هلو .9 و هکن و 2 ناب هراصح ۱

 ی رک كنا طمر رهشهلب رلمرپ ورارف هليا كن عاق قافتالاب نامش یک |

 ناسهط هن لاها ندنفرط یار هس ور 7 هراریصو ناو ]دی

 ندنغددلوا ریہ دهع سا یزوس كنا دناموقرب بولبرپ 9 لهم نوک

 هنلح اوس هوط هدن روم اتش هی ناهه یرهنادلاید اھا هراګ:

 لاعلاو لاجا ف 7 هل تخورف كم را امسشاو لاوما داوژ هرزوا كيا

 هک هل وش یدا هوشو ها یا رع نوا ذیسور رای اش ا هنصوصخ ۱

 صد هلا قوس هنلحا وس هر وط ی رک ص هرکصا دنسالیئسا كردن ۱

 ید یسالاها لاج یش تولوا و لمس س ۵.۶اد كجا مو هن روا كعالو

 لر ەشارب هارد ها ز هءلق یهدنلحاوس هوط ندنغدلوا قلخر رواکنج

 یدزسا كلبا ففوت تدمر
 قرک ی کوا ی رک كناضهز رهش یخدلوفر رکیدكنسودرا هبس ور ۱

 هرکص نوک یکیاو همی هداحم مان هاو زبا نالوا هیسور دحرم
 ی هدنسوشزاف هلردهب رق بووروا عفاو هدست هوا كثب رهن هلروط

 فر رب یرارب> ىد الشاب هسا هسا یر_ وک هدنسوراهب رَ مان یی وکاغا

  iكمك دو فا و نینوخوردنب كراول هسوراب و ۱

 ۱ رد شا ییزوسلامو ناج تمالسراوار دنب ندنعن داوا صفات ك تعواعم ۱

 سرو سس
 یم ی کک ا

 هلا هل سوو ییسلاهار دب نوح ایرل ماعلا ت۰ و اعم و هعفادء هد واو تو

 . هدفدلوایعوعع كنا تاب دم هرفربازو یظفاحم نینوخ ردنا بق



 نیرلشاا نادنیو یالفا 3 هما عءاش تام راک ادا هد نقش

 يدم عاش و ع ۵ یهدش و یرارهذ هئوطو هلروط هدم۵و كعاهدلا ۱

 هد)وت یکدنعا كردن اقو رفت ندوآ هشدا رفو قبضت ی ەیلەلود لنا طض ۱

 | لاشرامهلبا ودزارب بک ره ند رفت ك شنل هرزوا كمرد-2۱ تکرح |
 in) ید ثا روم أم یو ساکي |

 كنا اے نود هدا ز كب ده دلوا رادرج .خ ندنو نویلنات |

 یدبا ادا هب راګر دانی وا هيسوزر هلا هیاءلود یدصهمر هج واش اب

 يولاب تسو ااا او تع الاغ شا هلته جوب نوا هیس ورالوا ځد یطرغ نادنول

 دن ول هتسنارف ردغنره ولابرمتسوآ ارز ی دیا كمروشود هال |
 ] یدزام هلوا یضار هد هسک هلاده-یمور كناحاوس نکدمرق ہد هاا

 ] نیتوخ یییرکیدو ردن ینبرثلردبا لوف یکبا یتسودرا نوساکیلاثرام |
 ۱ یمهقرفر كن ت رکسع هب-سور هدراصمر طظ باوا هلکع | قوس هرز وا

 یی رهتهلروط ندلح مانراصبءوط نالوا یمهفاسف تعاسر هرکس هردخ

 قفهو یضاقاشاب نسح ر زو یظفاح ردن راف-الایدل یکیدلناروع
 ۳2 را هعااطهو ¥ af هروهظهک [یالب و هلبارا تح ین ہداب هو>وو

 ۱ ندنغر دوا هیلوا تامولعع هئوکرب هد )سم < راداکو هدکد شارا اسس | ۱

 | لاوس یدور و بیس ندننا دناموق هس ور تب :اهنبوآ اقم سکر ھ

 | اقاعتهو بوش روک یرک اسع هیسورهدناوا یک.دارب ورارق هر زوا قوا |
 | ندستفرط لازمج هرکصندةدر وه هلح بب رف هردنب ییژودرا بولک |

 | انوذأم ندهباهنلود فرط هرزوا كعك هنفرط لوبا بواک روءًامرپ

 | هدرهش ج راخرطسع هلنهج یکج هداروم ندیااوحوب یسودرا هیسور |

 | كجءدبا تحارتساو مارآ نوک جوا ,دهعلف نوردلازجزکلابو ِتماقا ۱
 | هساوا یسر هلو هود هددسدتساكعا لاففا یاشار ظفاحوب د

 ] کول هیعور درحندنفیدلوا یلاقحا قهالوبعوفوراعش هنوکر ندیلاعباب
 | نی روم راسو اشاب طظفاح هلغلوا مواهه ییددلوا یمهنسدو لد ع ورب |

 ع طداح فر نالک قربلا هشد دناو : لب .وجوو



4 ۱۳۳ ¥ 
 مم ا ا

 ردرلشاوا منام هست وا لو كطفارمش لوا ند تفرط لارق كرهندووک |
€ 

 قافنا دن وب طا ر هل رب نداب وروآ طعم لود وربند هز وا هسذآ نویاءات

 یافتادفع هلیلود هسور هن رزوا كنالاحو ندشفیدلوا داما كغا

 یدروبدیآ روصت |
 بواوا «دکعا ماود هب هي رح تاکرادت هدناواو یخ د قلود ابرمسوا

 هل هاو کیدا كع اهل ادم هب ردو یخافرطب كئسودنک هحرکا

 هکعک نسهقرا كنسود-نک یک ییدرب واا تصرف هب وای رغبوا

 فیاکت هتاود ا رسوا یتساضءا ی هاند هع قافتار هرزوا قوا اي ۱

 بواوا ك٤د قالوا ل خاد هب رح قعهلاضما همان دهعرب هداون و «دک.دشا ۱
/ 
۱ 

 هساارو وا لوق طةفو ینددلوا یلاګ هب هب راع كاي رتسوآ هدا هدناوا وب

 ی دیشریو یتباوج یکچهدیا طسوت یارجا ءدنیب هب راه* لود |

۱ 

 هلسو هنسعشارب هلا هغه لود كيابرتسوآ كءاعا لوق یطسوتر هل وب ||

 اب تسوآ ربارب هلیس رتسوک اضر یوراکوب یخد نویابان ندنکج هل هلوا
 هده-تاارف ندسیکب هلتنهج یا دم هلو ا نیما هل سیما ن د فرط
 شەر ورما نوعا ییئرتو رب رګ رک سد هدسنکلاع كن رافغنءو دنک و

 یکیوب یک یکیدا ر وکی رثا تموصخ ینرج ندنفرط یاودان سوآو
 یدیاشمریدلب هب ولابرتسوآ ینب راکچ هب وروب هب ورابا اه مس وودرا
 ۱ هر هیلعماود مااقونالک هدوهظ هدانا وب لک

 + هیلعلود مداقو #۷ ۱
 هل رلاشا لرعلادءب كن راک نادخ؛ و قالقا هرزوا یییدناوا ناب هد الا

 هدننط یدتشلا هیلعتاود ارطد هشداوا شادنا فیطاتواضرا وا هیسور

 راخداو باح هل هم خذ هزه هاف یهدنرزوا دو دد هيلع ءان نولو

 ررەد 4 راس هدتشیراتلود هارد هلا هيس ور هسلا داننا ول یدیشها# |

 رور ند هسورع تاناع یسودرا یهدانحالاد كنهساارف ی ةتغيادلوا ۱

 یلاع>ا كنبا تکرح یرغوط هناتسهل هدکرب هلبا هام رکاسع ككردنا

 دن و یش راقر هل و كناب وروآ هوس ندقدل وا راکفلد وا هب سورا 3

 . a IRD O. iE a aR er n EDو در و یر رو جا ی ara a e an یس چسب ی مج یی روس



OY `سس  na Peسو یو وب شو سه صد شرت سس جن یو  

 س هیچ و توس مس موسس با ی و ساسی ی دو کا سای حس بی سو یو ی یزد سیری

 ی و میچ مسی ت سو یہ ی ا ح

8 ۱۳ 

 ابق ینیدلوا لوغش» ال د رادا ۳ تم هی قردلوا تالک راحود

 یکیدلبا السا ین ۱۳۹۳۳۹ املس لا هقرد نالوا هدنسهدناموق مور ر یردارب

 9 ا : ىديشلوا ح رشامو نو قرهلا ی رح

 ۱ بوروا ةتش هلادع تصرف یی راک هناتسنء كرل رار روا هیسور
 رادرب> ندتیفیک هترابانوب هد هوا رلشکیا تکرح هرزوا كلا ناش رپ

 قرهنازواط نامه ندد داوا شکوط سد رالوک هدانا لوا بواوا
 هدهشنا شایا تعحر روا هیس ور اکا م و 4 رزوا روا هیسور

 ۱ ظا ی٣ل هدهدسههلایذ لالخ هلا بیعت هرزوا تعرمس لاک لاک هتراب توپ

 هن هب راح یراوا هی سور لر هشت هداع مان وابا هدنلناوا ك رک روا

 ندنغيدلوا شا اٽڪ ر جنا تعرب 7۷ زكب دهسا شابا رو.

 1 كس ناسکس لراول هبسور تویما وب هدانا یم ه5 رد ره اب ہے ود زا

 | هراب ز ویکی او رفنكیب لا قحا وشراف هب وط یللاز وبرد هلب رفت
 هب هب راګ حابصلا ع نو ڪڪر نيغا وا تاج کنج هلا بوط

 را واهسو ر هرکصت دق دنلوا یکنح توط نهاتس جاقر هلا ع ورش

 وان دش كي ندنر اک دتبا ما هتمواع# ادب دش سد لرسهاارفو مافاو موی

 نو نرزسکعیا نیبت بولغعو بلاتزونه یر هلو عوق و هب راحشرب واناقو
 موج * رواهبسور یهادرف یدیشهریو لصيف هبءزرابم بوس بش
 .هنیفرط بولوا یتاسفلت قوچ كي سد كرلنا ن نکبا ظوحم« یرا اک بلاغ
 شهریویلبکج بویت مانضغا یصرف یرللازمن هیسور هلکلک ق اشا

 هن ها هداعا E دهخا یذ لئاوا ید نویابا ندنرلف داوا
 | ردقوب ك رح ماا همس ندفدلوا یتافلنیلک كززرسارفو شکچ هر آه

 | كنيجارا قاطرب یتماقاوثکم تدعیلیخ هدناتسها كنهترابانوب هلیدادتما
 زدشهالعشاب هفلو توق یرادیما كنسادعا قر هلوا ثعاب هنت وکت
 قثرا نکینعا مع ی“ تا كل تاودل هد gC فی 1 بچا نو ٩ و

 رد جک عضو ندراکفاوب

 بوش را که هرباشهلنا نویلبان دن هلاصدهع یار 9 ایسورپ هداناوب و

 لی طنارشنوها ندسنهلدنلوب ر ات ندراتجز ییبدلوا راح ود یحدوا
 یایظع نالوا یناراددرط بت رد ن کیسه ا تعفاوم را ها هر ذحاصم

 هنننواصمو توق كەي سوز یدبآ و او " ید هعلارف ۳۹ + بس هد ور,

 4 ارم یو



 نفر

 زا نیدلاف را قریلوا ر ام ندرل:جز ی 2 هد ها طب نا 1

i ٍ ۲ینیکج دید هریک شه تاود كتل مر سلاح و نیکسه ی ؟راواها  

 ۱ یدیاراشبا راطخا هری ۱(

 نابم هرکی دک, كرالا رام نکیا هدنراکفا یساح | كتلو د ناتسها نویلبات |ا

 تاذلاب یسعطق رازق تصوصخ وب هلبسلوا راجو د هددرت ندنناراعشا ||
 نایه كرديا قیام .هنلرصح . هیفاک تامولعم هدب و دیک هل ھا ۱
 كايع رفا یا 54 رت ی٥ دنا ڪم ر رهش لالخ هک رح نسل ۱

 لباب هتعوکح لعتسهر مک ها ت تلصاوم هد ره ی زول هلا ينوگب ۱

 + قسطی تنواعهر دنسودرا سهنارف هدن ولو ون کرج نایاش |

 یدلنا نالعا ,لولهل ین رام اعا: دیما یشرب ندننودذک ۱

 یرکاسع نفت 9 رتا ی راازمج ریساارف هدا هدانا كفا | ۱

j ۱درب  Eی: ره لف ی  peنیا تو>ر  

 لوتسو و نام و راشهرک هواش راو محام عنامالب را سارق ندنراقدا وا | ۱

 كنيجنرفا لوا نوناکو یدیارا-شم الشاب هکلورلبا هلبا روبع شی رهن ||
 ی دنیک هواشراو ید نونا هدلاوشلئاوانالوا فداصم هنسبتلانوا ||

 سدیم هر سو او د

 لکشع كپ هپ رکسعتکرج هدنزار قاقاطب ورم دصیا كناتسهاهدسوموب |
 درط ردق هنب رهن نیا كرولا هبسوز ندعربک هیات-ش هترابا وپ هد سنا |
 | كردسملا دمق ی راتعتسشمو تجز ولرد و ن دنکیدلیا می یتفدو ۱

 هدر هن را كف قفوا جاغر نالوا عقاو هکر ح هر زوا تعرسو |

 رخاوا هزکصن دک دشا طبض یسههضق نیم وق كردنا هبلغ هراول هرسور |
 یدعا ! دام یاب را هرزوا قلوا نوشناتشم نپ زکبسع هداوا نوناک |

 هراکنا هتیخر ربهنارف ندئش دلوا ولت وطزوقوغوصیماره كناتسها |
 نادر هبط وا یغوع كل رال ارج ص وصذطا لع بول وا راحود ۱

 ی دیازام هعیج. ||
 نارا اپ هاناوا كسلا نو "اکیسهیدالیم هنس ید زول گس كب

 له جواو انوا Kae ریه سرب رکیز نو های ها ۱



 ۱ my و E را ۱7 رف كم هزوسنوا قا ەق ۱
 ] ندششج هیلوا یک هنتسهرادا لر ن ردق وب یتادراو كن هسدارف و طة أ

 كنتادراو هر اس الا و ایشو رب یکی دیا )ایس | رکسع فاسد ا 9

 E  یدابا ثادحا هیلام "رادارت هجهقسب نوجا یسافیتسا |
 ۱ بول وا .دکع روب یرضوطهناتسهل یژاودرا هیسور مط عاط هدناوا لوا |ا

 | یرهن لوب و ول هیسورزبار, هلرکسع یهدشیعه كنلارق ایسورپ جنا ||
 | كج هلي هلو شزاق هلرکسسع ك ییرکب رو یر مدنارف هدنلخاوس ||

 ۱ ةا زالوا چیه كرکسع كب زو: >وآ یکهدشنیعم ها هنزاباتوپ بواوا ||
 ۱ ندتکح هل هديا واتس هت رح نادنفوشراو هن واهبسوز ی یللازوب

 اعقاو یدبا لکد تور كعنءر و شالت نشو تک یرودرا هرسور ۲

 ۱ يقراقیج رک ع هثعقاوم ضعب كنلخاوتم انالاو ۵-دارف روا ,رماکنا ۱

 اروا یک یتبدلوا لا هس رفظمرب هتم لودو یدیرشعا دعو |

 ۲ یءدنتفر ظ ایحهل :ندتتیداوآ راکرد یکخ هتشلرپ لب زودنک كاتاود ۱

 تومان ید زرو بدنا لام دن روادشک ید ینیرکد عاشوا كارت ناسکتت |
 ۱ | النسا ندزلنوب هلن هد یبذلوا هدکشووک نا هننوق ودنک هتسا ۱

 ۱ یعوقوآ ندنفرط ی وساو هظفاح ییتهح هزوناه نامه بویعا هتسلدنا ۱

 ۱ ییتلاا ا ریل سو نییعد هو رفو هزز وا كا HE ههو نالوا لع ۱

 0 E و ارب وای تو و دژ یر یردارب هرز 2 هو طط |

 ۱ ۳ 1 2 ضوط هناتسهل هدلاح تر 9 م:
 ۱ هدناضمر لئاوا نالوا یداصم هر نوا ك ت وأ E ن رشت ۱

 1  ندتفرط لاها هدفدراو هن زو نالوا ندنر ره-ش وشاب كناسهآ 1

 ۱ یدب ثهاوا لوتف هلئرمسم هداسلاقو
 داغ هل -.ظ ی داک تقویر اکع هد !لدلقتعا تك رولا هکنوح ۱

 ردنا راوشرا هلا تالو ٤ هدنروص زالوا فب رەت ژر بس زسسئارو
 هذئرافح ت وبجا هاش رب لاع كرلنا یجد دواد لاش زام هيلع ءاتب ||

 ۱ نال لاشرام هلباو دژوا لاتشزام نکل یدی هک ههنراپانوب ۱



 قح هاوا هرداصم هسرارواوا كح يوا هر هر رلنا ك راءةتمو ۱

 یادی هر و تاوج ود ردعوقوم ے_ لسد كرل دمو عفاو هدنراوج

 ها بناح نو ندعداوا یوفوم هست لا هئسهراد یس هعینلوب ۱

 ندنکیدم,دب تقفاوم هفیلکنوب ه.دایارقاسورپ یدباهرزواكمی تکر خ
 | رارق زوا كیا ماود هب رح .دکلر هلا رو هیسور ناشت هردادنا |

 ی رعوط هللحاوس ی ررهد نیو لو--د و یخد نویادان یدربو |
 | یدیا لوغشم هلبا هب رغس تاکراد: هرزوا كفا تک رج |
 ءاقا بول فاح هد هپ و لیک یهساارف نات سها ورب دهد دم تە ط9 ۱

 برق هباج لوا یودرا هسدا ف هتهج یک دخ أ دیها ندا ی القا ۱

 تا6۶ هے سو درا هی دارو قرهاوا رورم ىم هدابز كرا ولهل هدکد تا ۱

۱ 

 یی داۋا شەر دنوک هن لیا ندیغروبجر و كويلات الاب هجور |
 ههواص ند شا ولار تس وا هتفیلکن قافتا ناشاوا دازبا هرز وا تایلعت |
 سم ردتا مج کاج كد ناسک ۳۹۷ رط ناول و شم رو راداوج ۱

 تکرح هنهیاع ه-دارف ۳9 یکدد رب وا تصرف تقو ارظن ه-:فدداوا |

 بواوا سو ام ندنقافتا ارتسوآ قرا هترابا وب هلفمالاقءابنشا دنکح هدا |

 ها ساقا یینعفاوم كنار سوا نوحما یلیک- شن كلود ناتسها نکلاب |

 ایم وا ت دوو اب ریل لباقم اکاو کد هناتسه] كس ط5 ايلاف ۱

 یدیشلیا فیلک, یقاخا هنکلام |

 لوا یک نوه ود هنا دیم ییس هل نایب هد هسا قفاو» هسوزرآ ۱

 زطاخرد ,ییفج هنفوط هنتلود اب رسوا یکیدتسا قلا هنفافتا *, راد هدا |

 هسداو)ابتسوآ ید شرک هتم صم ؛برکازم هلو اب تسوا ہد مما لوا ردنا |
 تبوتو هدروطو لاحر لوهحو لوک شم , دلوح ولهدا ۶ تقولوا |

 دنس هظفاحم كنکلامكنافو ابلاخاو ه-هنارف کیزوجوا كنوبو |

> ۱ ٩ 

 یدلبا نالعا یغیداوا

 ن ویلا ۰ ده ددل فلک: هطاصمو رک راکم لارو اے سور هداشناوب

 یره لوت-هو و هداب ریل یک د هک را و زامهاوالماو هر اصم ید

 یهو موج سس

 یوم چم ی حصسب

 رانا یخد ی راکفا تنهترابانوپ ر داوا ر دبا مدسعو كرادن ءرخذ و

 یتغالبا هک زويا ك: هب رکس-ع "وقف مدعم ندننکرح هلام بااجو

KT 



 یخد ندارواو هارب یار اسو رو

 ت

 | ) سسنارف هفادمالب یرهدلب و هعلق قوحرب كنابسورپ هنب رزوا كلوب

 هنیلر هلبا یالآ هنراباوپ هد:سبدب یرکب كلوا نی رشتو شمک هیدب
 ا ردیا لوزن هنبارس لارفو لوخد |
 | وب ولسا یوک یخد یرهفرف امور نائاوب قرفتم هداروب هداروش |

 یودرا ایس ورپ نوت هد فرط یار لصاطاو شلغاط ییک بواوا |
 تعهد هاب وروا نوش یی رفظمود كويل ءان ندڏک ودبا شلوا دیدنات

 نرادهء كويل درگ تب رفطعم دن عود طو رد شەر و ٽر حو

 یییدلوا شابا یا دا كن روهچ هسدا رو تولوا لو هن" راو

 یداع نعد ین داوا یسنلک لخدم هدنوب یخد كن شهدعاق تاواسم

 | كلی رکاسع رسدنارف قیم هلاَعحا قعیجردق هنر دسم تالرک رس كرر |

 | ی راقدلوا هدکمرنتوک تءاجس هدا لا قوق هلبا سوهو صر لاک
 ۱ :یخدیلارفایسورب رلبد الاب هرکفت یهةیفدود اب وروآ لود ندشداشالتا

 | كن, ززاشءا كل دازلیصا هدااح ینیداوا هدقهالوط هدندودح كکنلا#
 ۱ نوجا یهارجا لتسهدء او تاواسمود ید هدنسودرا ایسورپ هل. ءةر

 E ی دبا هدة لر طاح هماتاطفر

 | هتدشره هدنرزوا اپ وروارب یسوذ:ک قارا هنب رزوا تب رفظموب نویلبات |
 | یخدیآ نیم هثفدداوا سوب ام ند هباخ هنهزلکنا ارگ طقف بوروک ر دتقم |

 ۱ یهرکی ك ین رفا یان رشق هرزوا كابا روع هلص هلا قیضن هجئراج |

 | هدهءاتاب یکیدلیارشن ندنیلر هدناضمررهش طساوا نالوا قداصعهث رب |
 | ناناوب یرلعفتعو هساارفالوا نعد یییدناا هات هب رب ؟رمصاحم ثنوب:ّملکنا ۱

 | هب راجع تالم ام نالوا هللا هزملکنا اینالانوتب و اینامساو كنو ایلاتا
 | ناتاوب هدنم> تح كنه اات كج «دبا مطق ایاک ینیرل هراسو |

 ۱ هب هلکنااثلاب قح هناواهرداصه نوسالوب هسرونآ وب هدەر یتالوصح زر

 | یعهناک ك راب ونکم نالوا شلزاب هجزیاکناو نالک ندهزلکناو ندیک
 | نالتوط ,دنکلاع ی رلقفتعو هد هنارف اعبار قج هلیقاب بواتوط |
 | ندنرهب راجت ناافس زاس لود اضهاخ قج هلتوط ,دننکحربسا ز ریلکنا |
 كنهسذارف رلنابارغوا هکلاع نالوا ,دن-سرادا رب ز دوخاب هبزملکنا |

 كن راقم و ق ۱

۱ 



 نساا رو رواکنج كرنا ف نوبت لباقم اکوب تولوا ۱

 یظفح و لر هلیکح ها بناح قلود ایسورار ظا هنغد داود یرکبن# | ۱

 ود هدر قجهلوا رظتم هدادما كح هلک ند هیسور كردبا تکرح ۱

 یرّسنارفنامم هلسوزرآ ق لو اّرفظع مدقا نآرب كرهءووک هتسهب رکو |
 ندتکیدلنا رادتا هب هطرعت تکرح هلبا تع رس هرزوا قرشاش ۱

 یسودرا "رمسنارف هد رک تیکنرف لوا ن سن نعد هدنامش لئاوا ۱
 جاقرب هل اروم هنکلاع انوسقاسو روبع ین: رهن لاس قرهلوا لو وا ۱

 هدئتیمم هب راباتود ی كل رهس مانام هرکصتدق دنا.رف راهب راش قفوا ۱

 بک رم ندرفن لی شعب كابور «دلاح یغیدساوا رفن كي زوب ۱
 | بولت یتفیداوا یسودرا نویلبات رولایسورپ فداصتلا یدا هثسودرارب |
 ۱ هنب رزوا لر دا نط یسهب ر عرب ۰ "سسنارفر ترابءند رفن كيب زوتوا ۱

 لوتفم كيب یکیا نوا هلبا ماود هبرح تعاس نکس یدی و مامصقا ۱

 تام« ول اک هر سا رفو را ٹو ا ناشدرپ at ح ورجو ۱

 | لو: هسا را "رسدشا رق رلش#ارت رب كيبشبنواو بوط هراب زویکیا هلا

 ۱ 0 " . شعاردق كی تردیرل-ورو
 | یارقایسور یمودرار كاکیب شل !كناسسورپ ندفرط رکبد نوک لوا |

 | سنارفرپ ت رابع ندرفن كب تلا یمرکب هدلاح یعپدساوا رار ید

 | برص مان نزرق را رسنارف هديا سعا موع هنب رزوا كنس هقرف
 | ندقدلوا دن هب راګ تعاس ىلا ندنزلفدناوب شون هطوا یرزاعو ۱

 | ردف كبنوا ید هدهب راوي و راشلوا روبحم هتمجر راولاسورپ هرکص

 ۱ نوط هراب یا زو و رسا كيب چ وا هش ندقداوا یراعو رحم و لوهم

 ر بواوا یراحو رو لوم ردق كب ید یخد را 'رمسنارفراشچارپ |
 یدنا شا روا ید یرالازبج

 قبا eae ر قرهلوا مور ندتب رفظم هلنهج وب یلارقایسورم

 ۽ نوش خ ورشم هحور کسو درارپ كلکیب ؛شع رکید بعءرد هدااح

 یکی ید لوا سوپ ام ندرفظ قترا قلا ربخ ینغددلوا امرا نوش
 ز رسسنارفو ندنرلقدلوا ناشب رپ رهدشود وقروقر یخد هرکس |

 | ندنرلکدلیابیعهآ هلتعرمس لاک بویمرب و نامزو ناما هن رکسع ایشور |



> ۱۳۰ ۷ 

 + هاو د مداقو لاک یدئاوا نن ور تم نو سرا ۱

 و هک اب وروآ مبافو و ثداو> # ۱
 ی ءال غا بم ییسهلع وریئدتف و ییدک هتموکح ت هبراب او نویلیات ۱

 "دون ادینایسورپ ادا بول واهدنلماقاو قفتمرب هنسودنک هد اب وروا هرژوا |

 ندنفارمسناب كنايسور ناریلاط هج رک او یدیشلاح هبلجهر زواقلا هنقافنا |
 هد هسا راب ل ےک ینروص قع اوا قاشتا هاکنا ی و وی جا و دایزتسو آه مت ۱

 ند هور كلام دوخ اب و كلر ور ندایلات اان هنس و دن نک ا شوا |
 تنواععو دعا نم هنسعا طض یکدلاغ ص؛ یب ؟ نادسءد و قالفا |

 ت ےس كنهمراپانوپ كەر ور ندا هکو اح رولیب هلوا هللاكادبا

 قلارارب هدریدعت . یتبدلوا راجود هاو فە هدابز ۵ لهو دو راک ۱

 لا-1>2 ییاهاو زواج كلوا هیسور نالوا تصرف نامز دصزم |

 تالاع ندي داوا یع "لم «یکلم تیما كن هیلعال ود بع همت هظ > ال ءو ۱

 یدیا نهربواا چ هنس هظح الم كن ويلا(" كلرپ ور هب ولاب رسوا ندهیناعع |

 راعشا هدالا بوم هلوا قفوماکا نکدارلبا ما را قاتا ایسور هاف ءا ۱

 رگ وبشاو ت٤ نعهنم رزوا ایسورپ هللا تکرحندسراب هرزوا ییبدنوا |
 یس هب د اليم هنس یلازوب رکس كيب نالوا فداصء هنیجر یسهنسر |

 ندا عاعجا هدیدورو هد ره شع روج رو هدنڈد یع رکی كسدکنرف لولا ۱

 نهذ فرم هدا ز كا ,رکصذدکد شا تافالم هلي ران و لارق اينما |
 اب رتسوا هک هل وش یدبآیصوصخ یاو فتر هر ودنک ۳ گھ یکیدتا ۱

 | ن دقافلا ابرتسوا یسهفود غ روبجرو نالوا یردارب كنب روطاربءا |

 هداب وب هلباوقسجنارف روطاربعا لردپا ثح ندهفانم قجلوا لصاح |
 كن هرابانوب هاکع | ماراوقب وشن قوج كنو |یملوا رادتنا هبهلاکم |
 ندک دا راکفا فرم ههلیخ راد اکو كردنا ليم هفرطوا ییهذدیخد |

 | یک هدهناب و هرز وا كعمل رم ڪڪ هب هرک اذم هلشلود اي رسوا هرکص |

 رد غاب تکرح هن رزوا ایسورپ ,دعب و شمردنوک تایل هنسلیا |

 | كنلارق-انوسفاس یسهیرکسع وق نالوا عسقشم هبهقرف کیا كنابورپ |
 ترامع ندرف كشف نا هکسزوب هدااح داوا حاد ید یرکسع ۱

 < بواوا #



#۶ ۱۵ 4% 

 | ندفرطرپ بویلوا یلاخ ندرازراک هلب رکسع كناشاب لعد یرهروط |
 شلیامادقا هة طض كرو يه دو رز وا قاوا رک رب هب ودنک ید ۱

 یهدننرعم هلنهج یا فاغو داز ءدفرطلواو ندنشیدمهلا هد هسا
 هنگ دیمص زس ەراخ ندنرلقدلوا بااط هیاکم لیدنت تویم 9 ناب رع ۱

 یجنزوفط نوا كادت ئن هدک دلک هنس هی> اتو رج هرزوا كغك یرفوط |

 نالوا فورعم وید قلا لوک ندنسارهاودنک رد-شابا تافو یتوک

 یدیشاواتو؛لواندناید كب كه |
 لیاد هثلاط دعس كيلعدج هحرص» یئافو هله> واوا تاکبدج یا |

 هودنک یینیهاش نیما هرز قبصو ودنک هح رکاوردشعا وآ ذاخعا 0
 تاشو هد یی تیعچج یهدننامز كنهأا د ةو ارادا نر

 ن دن رلق دل وا سش٤ 2 وا یرغوط :A کا لس هد قد هل وا یقرفنهو ۱

 ردشمچ هلا كناشاب یلص د عنامالب یتهج هب رح و یراوج كرص» |
 شک هروهط ىس هعقو هن ردا الاه جور نکا هد هب ردنکسا اشاب نادوق ۱

 هوسا هلهحو 0 یشاا ن رستم راعیح اغرب هدر د هلتهح ینییدلوا ۱

 هد هپ درواک مزال قلواقفاوء خا رد كود یالک و رک ینا ۱

 ها هدا زاهد ند-ةلابم يکيدلبادعو كابفلا هدنساش | كناشاب ىل ەدم |

 انا نیک ر> كەد رظا رایغاو راد یک كەر و هدا رم یرمه+ يسا ۱

 هاکش ون یسا هلی ب کرا رو ا قوحر ندرمصءاشاب , نادویفو ۱

 وشراو هناصب هل ۲ ۵ ریاکنا هکیدلاق یدباشاوب عویش ولد یدب ود

 هدناضهر رهش لئاوا كرهل روک نوها كّلک وب هاشاب ن ادوبف قحافره
 لی اصیناثروخارمم هنر ها لرع 2 نوک چات رب هدک دلک هدا سرد |
 داوا اب رد نادوف ترازو ھنر |

 هبناخ هل راز و اما هدهرص واىد ا وا ملا د .ع قبسا نادوبف ۱

 یدلروپ هیحوت یا ۱

 هجون یناظفاح نی و هد هنس هدهع اشاب دج یجاح قباس ناد و

 تور هدک دتا اه هتساو راذتعا هل ناپ یښیدلوا هاوی هد هيا یدلروپ |

 یراب رهش لاسعفا ثع اب یسابنغتسا هسهجووب ن 29 راو ی داسپ و ۱



* ۱: 

 جیهناو اصن ئ فات Ci ههو ۰ و ام حد یدنوا ار

 هلو" یمالم رەد د ىدنفاك٫ فراع هداژ شاپ لج لل هدرمه

 N :یدیشاک ەرە هدان اور

 صال یدرونکمار بوک هرمع+ یادم 11 شاب : نادوبو ابقاعتم

 ماوعوص و> هرزوا ییبداوا تاب هلت داهش كفارشاو اع ( یتوعصم

 ینبدنلوا ابا هدنگلیلاو راد 4):> یا داوا دوش نداشاب ییددج

 | دیشررفنو كاباافبا نهر مزاولو قءرافیچ ىجا *هلذاق روا طقفو
 "هناسر یرهلوا طو Pa هکرک مو»ر نادراو هب رد:کساو طا,هدو

 | هلودسنک نوجا ی را شاعت كردبا تغارف ند هب راح هلرلنا قرا

 ترابع ندنناب ( یکجهلک مزال یسُعا تیاعر هثطفارمش كەرە وکرپ
 نادف الو و ندهیکب ژواو ن دەعاق هس رز وا كي و ی دیا

 یسوم اشاب نادوبق هدنابعش لئاواو . یدلدبا تالش یر هلن آرلب وط

 مهار هدازاشاپ یعدجشو تماقا رکنل كف ن د هب ردنکسا رار هلبااشاپ
 یدتاتدوع هن داهسرد هلا ناهعتسا ندا رب قدلوان ھر ید یکی

 قو> ی ۰ هرا بواوا سه ی ر یس هنو كيلا هلروص وب ۲

 رو یدتیک ناسم» چ هلام رو اسا هیاشاپ ي رھ نِ رک

 یس هلم سم

 بایدوآ ندارما ت ڻاهد هنن هلا كنا سید 1 اب 8  لااوا و

 رلبدلوا توف هلب راد وعو ٥ل جا كب لس
 هر رو ےاکنا هش هد رزوا یدوع لب ۱ ۴ وب كناشاپ نادوف كم خا١ و

 یل ردنوک یرکسع ماکنا رادقهرب نوح ادادما هنسو دنک هلا تعجا رم
 هرزوا هطاصم هیلعتلود هل یلود هرماکنا هد هسا شابا ساعلاو باط

 هلناس . ىج هیع هب وا لاخدا ر گو هرمهم یک دوح دود نه 2داوا

 اقا هت هرژوا یعج هوا ناد هدرب ز طو ید: :ا روشعآ راذت ها

 ز رماکناقه وا رب د لاخیافنا كل رلتاود هرعلک,او هیسور هلا هیلءهءاود

 رادسهر نوعا دادما .A 7 این رو وردت وک زهخ هل لاحرد

 كىلا ندنراقداوا شابادعو ییااسمرا هب هی ردنکسا كن رکسع "رلکنا

 | بونابا هدنفرط هربح هلبارادظتا هنبدوروكنر رکسع 'رلکنا ردف یاجافر

en $ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 



 # ۳ رفت

 هنئارب رع كناشاپ یسوم ییبم هنغ؛دلوا لوغشم هلبا هناماو داددما

 ۱ یدیفوب ققو كج ەرر:و
 ا ی: « رذدلوا .قفتم دو هللا كب ىلا كت هلق یا ما اشاب نادوف هدرب و

 ۱ یفیدشوب هدنف ط یساشا كنایشاب یعدج یسهیهو# راکوا ك درو

 | بویمالشوب فرط اشاب ىلع دع نکماهدکشنا هر ام هلبا لا هدقد الک 1

 ۱ ید لکد ناخ ندر اخ هرژوا ك هزات یو تصااحم تد هاکنا

 ۱ هما هلا كن هیابف یارما هدنساطعا ك هدوء وم غاابم تیابهف |

 | كلر و ندتفرط قلا یسهفاک كن هروک ذم غاابمو نەي یزد ۱

 ۱ نی تل هجو رب یی لج مد بااحوا قع بوما ڻي ەر : یکے هاک مز مزال

 اط ەم ¿ ییساقات هدب ورب و یسردد یکدلب ,دنارادت ندشکج هیمهدنا ادا

 دیو و كدشوا هدک درد وک ربخ هیاشاب نادوق هرژوا كەر و |

 ۱ وب ملا فسا شات لعد حو لعدم اشا نادوف هلتهج یتبدلوا ۱

 كيا تکرح ینیفوآ هب هيلع یماوا هدصوصخ رهو كەر و ثا چاق
 هتفرط كنا ید اشا نادوف ندنکو دا شابا دهعت یی راصوصخ

 -# نسج وتکءهدهرخ الایداج لالخ وراکفا لید قرداوا لئام
 | نیکغیاراطخا یتسایآلاسرا هلبلغواو برتر رمضحرب هلءالاسرا هیاشاب یی
 ۱ قوعح یقاعحاو قیففشو مر نالب روک هدنەح افعض كناشاب ل دج

 ةبالصفو ااو یتعاطا هر هیعرمس ماکحاو یتبئافحو لدع هد يما 3

 ژونه تایدعآو زا نالوا دوم سم هداتفو راثهلوک و هلبسح ق

 ۱ هل تسل وا نیما رالو و ناظم قلخ هساا یریس بوی در

 یسهفشب ب واوا دونشخ ندنکللاو :كناصاوخو ماوءةفاك |
 | وللوب رضحهعطر ویدرونلوا زابل یساقبا هدنکلیلاو سصمندنراکدمسآ || .

 ندک دلر دتا منتخب ولفاجواو زارا تاو عاش هاب بواب زا هضبرع |

 یدزدن وک هیاشاپ ن نادویف ها تب ا یلقوا ینلاشات لعدج ,رکیص |

 یدلبا مدت ید راض یانادهو بدنه هاو ت آ قوحرب نیرو ۱

 | دج یدیفحاشاب یلص یلغوا مکح نائاوب یسالم رص هدناواوب هتخبا |
 ناد:سهرغ مرګ یسهثس یکءا یمرک, زویکنا هنشهدهع یدنفالیادعس . |

 | هدازیماج بولب روپ هیجوت یی واوم هرونم هد هر زوا كیا طبض |



+ 1 2 

 | یرلقوچش هرمصم كرانءهلوک هدر تفو هنس نو و یادعا كجا |
 | هدااعوشردیمولع» كن هلج همر علاقو نالک هروهط هد دهعلاب» رق یک

 نادیش نالوا حراخ ندررم را دنا "هدهءژر وا هلوا دهعتعو لیفک لصازب

 قرط قجمازج ر وب مزن زرابازاتس یراق :لروب هذسخاو« یی ال ا

 ردتعاطا هدرلشدانایلوا فلاح هعرشه لاو نالک ازم ندهیلعتلود ۱

 یدأنو و عفد لدا فو نایغطبای را ات شان یه دھ هکراو مدیا روش ۱

 | هددنن رم تراهن یس زغوط نوحاذاسفنا یی حاوا كن هيلملو دمدننم |

 ۱ قاشا كناشاب لیعدج اعض هلباابا ندنلافکو ی دردشلیا دهجو یجنم |
 یدیخعا وا اهناو ضرع

 هقاشفراسو هفارشالآ بیفنو هناداس جش ندنفرط اشاب نادوبق ابقاعش ۱
Feیر رکسغ هلن اشاب نسخ یکاحاجرجواشاپ عج هلبارب رع  

 | هیاس "هدارایراسذک هلبشرط طایهد ازرههوامرکم كردیا ب ا.یعسا

 لج نوجا ی ړه كن رب رفس مزاوا یبم هنفیدئلوب ندنساضتقا
 ندنفرط اشاب ىلع دم هدک دغا راعشاو یماولد نکسعهدبا تنواعم |

 اوا ) هد هی اوج تاطورعم یرلقدزا دیه: وم نا ےیل مت ناللر و |

 داش ردغیمص موفو هیعررصم لها نکل فعاطو ومس یدک زک هیلع

 دوشبرا رر هبءدلب لها هتسارواوقج هم عج هدب ودا نایصءرکسء

 أ فا رواک هءوفو رع] 3 و یک ضرع كنهو ر واوا بارخ ر هناخو

 لوف یررذعو اشا نادوبق هدهسدارا شک و ( ردکز مس ت>یصو

 | هدکلرپ لبرل رکسع كلاشاپ نسح هلبااشاپ ىلع د لاحم: بوی
 اشا یلع دح هدانا یکیدتبا هرباخم هلبا سصم نوجا یرابتیچ ندربص»

 | یدیالوغشم هلباهب رح عبادت هرزواكعادرطندرصم راوج یرلتمهلوک

 لصاوهب هب ردنکسا اشاپ یوم یوک یجتربنوا كنالوالا یداجب ءدمب |
 | قرض مو دارا كرد بصف مافی اق ی یدنفا دچا رادزتفدهدق دلوا
 | هدنلا كرادرمفد هددسیا شەردلوك هما ما هسودنک هرزوا قتوط

 | یرکسع كلاشاپلع دم هسبا هدائاوب یدعا لوک ندنغندلوا یشرب

 | هفرط لوا ندسنغیدنلو هرزوا هب راح هلبا نا كوب هد فرط هیاجحر
 هک داد



 تک

 و
 یاسور ردف هتفووب ویدا شاک ههدار و لرد ارسعاح نس ههزال باو

 نیکو كرەكوا رک وواو تور ۲ للان هدنسهیاس كنا یس هلج رکسع |
 هدرمصم 4 -:ه>رر رەنا هراس تاراعصو ناکحدو هناخ د دعتء

 یییدلوا دفع هدرصم هله> ور یر ره لصاطاو شاوا راد هقالع ۱

 قلربآ ندااخ تداعسوپ راپدبا شاوب ناماسو تورا مبظع هدلاح |
 كناشاپ یل ەد یاش كاناحودو یدک اربا ندنراناج هجترودنک |

 ندنفارشاو الع لرمصمیدناراذمالک اھ ودا ندا واطورش هلیدوجو |
 هيلع ءان یدیشلوا ادیب راناذ یلیخ ته و لدکن هلیسو دنک جد ۱

 a 1 اع نامرد و نالوا رداص واد ههذع ڻوڪ* صوصخ

 هل بلح صاوخ راس هل | یدنوا رع قارمش الا بعل هدفدنلوا لاصتا ۱

 هب رمع» یایماو ییصذ كلاش یسوء هليل رع كنسو دنک وهنارا هراودشک

 مدت لاه رع هنداعبرد راد هن>ورخ ندرمهم لرکسع هلا وع باط ۱

 شبا ط رم ی دالب نیم او ین سانا یم رح و تاود تەدخو شنا |

 غا ەو (ےاع هل AN اشا یطنارشو ید .لعءلود ندنرلفداوا ۱

 هدعاسم هنن روسم كرلکب هلیطرشیلافکو ناعط كنارتعمو هوجوراسو

 داكار رکتوش و یکی را EAS | هدافا یتش داوا شمروی |
 شا نک رلندلعاط یس هاج هک م و و مانخ هسا ود یکیدرا هداوا تواک ۱

 یودبا شعل الرار وه دیرلدب ناب وسد صاوخ صد هژیا رک ته یاهور |

 للعدو یدزود هئلوا مأود هد رم هد لو, : راو رع بوط bi تحا هلاه> | ۱

 ریهاثءو هفارمشالا بیقنادع | بولا دل رر یتسیدشفاتزا اود تناشاب ۱

 رمض# لب وب هرکصا دک دا هنارا هب یواقرمش حش ندهب رسه» یاع ۱

 منو نهی" نامه هوا رما هام یتفلوا مدت ° هتداهتردبولیاب |

 ىدنلوا |

 هی هینس هدارا هللا لاذنو عوضخ لاک هک یدناوب ینو ٌهصالخل رم |
 | شلروپ لوبف یسه وت كلارعا هرکصندک .دارتسوک تعواطتزوص |

 یرللوا دهدتمو لیفک هیاررعا لرصم هوجوو اورو ولقاجواو الع طة |
  تالیفک ارپ ززراءااجر یوموفع ندنلافک زب نکل ةعاطوامع" شف دیايما
 اشا رهاط ززجاع ندوب ةرارازب ردطرش یس وا ر دم هاك یار >>ا ۱

 نالک ندهور رابدو لند اردذ كناثاب لع ی دیس هرک ص ند: ےس ۵9 و ۱
 ست

 زر ی وک رج ی سای و ای سس و با

lh 411% 



 ۱ بوق pu ۳۳ هو تا یدرسا قم و: برق

 سسس
> 

 یا

 | یلیخرب خد رارب هلبا نسح كب نا رک ذلا فلابس هدر, هچرکا بولوا
 هدنعا دے ص بويع“ راق هر هلا یوم رب» نکل یدنا راو رزم ها 1

 یفایب د هد ړل هب راخ نالو عوفو ا ىلع دع لر هم هد هشوک رپ

 و دنک ویا را تعا اکا ىلا هيلع ء ا ی درو هروط یک فرطبب

 | رابتعا لعتسم فص ررب یب نام ییدرب هک, مهارا هه ندنمقاط

 هوم ات سا تقواوا یدیشاا مست هحوا ف هجا كج هل رو كردا

 ۱ ته 9 لدک» ی شن 4 ج i دیکر دعلیب هلرعال یلاوحا كنا ید

 ۱ لر هنلب ٍیراج یذوفن كلا هد هح ببب همج ا و

 یدیشلردنوک هب هد ردنکسا 1 نواب e تاذلاب ا

 ند هيل یا سا كنسهص> یکبا حور شم هو كم وق يه حابه هک وملاح

 | هلا عاج اما هدب ودیک هنا دیم ص ىدآ كنيفلا نوح ا ىل صع

Eكب ناغعیسادرب هدو دنا وا نایمرد  KARهبطا هلبارللود یف وا  | 

 ردو هد یاشاب نادوبف تور دی وا قسشیاو شکم هحرد كجەدا

aنصردب و زکوب قارارزب نوسرپو یون ید یەو شهر  

 ی ااو مادح كن ۱ هدکلر هلا نسح ك ناععو كهارا نالوا هدشماعم

 | هدانا یکیدلک هعوقو هلکیفالسنخا ارعالا نیب هن رزوا یسعد ( لملوا
 يردیطا هلا لاسراو بالر ره ده هب هیلبق یا یا جد اشا یعدج

 | كب یا هشرز وا كن وب یدرویٌلاح هنعنم كن رافافتا هباقا كردیا
 هدنا هرباخ هلرلنا نوجما مارلاو عانفا یدل ف یایما بولی ۔ہص هدابز

 نودروط

 یلراکنعواط» هدزوس یک ییددلوا فقاو هتفکاشا ر ییءدجم ندفرطور

 كني راهب رع توطو ردا لاخدا هربخ دو نام هپ هداف رار هلک مش وک

 ا یانبدرف یدیا رلبا لاغتشا ید هب هیطابتحا تاکرادتیک یر

 9 هرژوا قماهیچ ندر م هنس هلج ردا هروابشع هللا مچ

 .هدب و الراب هر ندرب ی کاشاب رهاط هءاعهو لعد# ارز یدیشهردر و

 3 هوشود یقفرطره تشبا هللا 7 مردن لاکهکلبو شمابتیچ

 بارسو 7



e e e eمع مک ا ا ا  

> 1\4 % 

 كب دارم طو ید توس ا کا ی ۶ وح كنارماو 00 ذوفن

 رلبا مازغ>او ت اعر هی*ارا ىت ا یل داوا مدا نیش حرب تاغ

 هله> و لوا ید ىلا ھا دبا رروطوا هراس دا هدنروصح بو وا قلاو

 ید نم روطوا هدنئاب هک دعد روطوا یح بودا مارتسحا هکد ها ربا

 یدرارد ایس هلاعم رد كوب یه و ردب یک هکب ميهاربایخدارحا را
 یسیدرب ی راک وا« كب دارم هن کد ک ۹ هر اکا الا ه>ورا قا

 سر و ترایا كيلا طءو توت نشر 4. دا مع یا رفا كب ناگع

 یدا بیقر هب یسالدر ر دوور ه٥ ولد ی ولا وک رک ك شا ! یل داوا

 تیامر كنرلشادقرا قر هلوا مدآ رب یوخ د تاغ یا هلو سک نکا
 هدنماقم یسدتفا كنسدقا نع یدح هعدد ندک دعا دیق یب رطاخ

 ها ن دن دلوا ا اغا یتامارتحا نالک مزال هلس هکن مهارا نالوا

 بزار یایما هل وا نادر ور ن دنس ودنک هب رے یارصا

 ناش قر كنساد ر دو هتشاا بودبا ل وق تایر دنس د رب

 هلی-لوا تهعبو لدکی هلا لیع د هدرپ و یدلوا هلیسو هشذوفو
 تمو> ذ دو كر 4 دود ندننوق و کک ید یک كنا

 ند ہراکنا كدیقلا هدانا لوا هت ثا یدلا هلا ارم ےک * ین هر رم ەم

 كن هبدا رم یا رعا یک یک دسلک ینا هک ورلاح یدنلا یربسخ یت دوه

 کج 5-4۸ مزال قلوا یر, ند رلنا ید یسدر كردا ردصت هتتسایز

 نارک هنەہط كم رک هننعه كايفلا نکیشعیا بسك ذوفن ردفو و کل

 تسابر ارم ہھم قرهنادلا هب لع دم هد هربص یکیدلیا رکفت کج هلک
 بوتشود هنس هیعاد تعبأ احا یفاط كنیفلا هرزوا قاق هدنسودنک
 نس هلج لع دج هلا رو هط علاقو نانلوا حاضااو حرش هد الا

 تداع كن هبرصم یارما یسیدر هلا كب ےھاربا نیکمیا د رط ندرصم
 لادجو كلج هلا لد د نوفیح هجا دیعس ہرزوا یرا هع دق

 عاقحا هنا یناشک و اما نوعج هنادیم جد یا یک یرلف دال شا

 ندا للخع هش رز هنایم هلا یسدر هد هد دلنا لیک شو تدیهرب هلا

 راذک و تشک هدنف رط هرم بوغبا تم اقا هدیلبف بناح هلیسح توادع

 تعحامیخد هلو اتسا هلرس هطساو كرلناو هریاخ هلر ملکنا هدر ویدرلبا

 هل اس ندنعبدنل وب هدندنعا دادما ندر ملکنا هدلاحره و ندنک,دلک هدا



۸ 

 ۱ نوا یعلیا طض نص ثم بوراوا ار ر ی عدم ار هک اناج یبا مور |

 ۱ برد نادوم ¿ ۷ وا یار جا وو 9 شلدا مارل امر د

 | یرک د دیدج ماظن رادقرب هننیعهو كر هلبدبا ر ومأم اشاب دع یباح
 رس هم کسا هلا نواب ی اود 0 داوالا عیر لالح كو هل رو

 3 یدبا شاردنوک هدناح

 | فلا یک یهریدلاق كعاسو نالوا هد-هح قعاطاص هلوک هرصعو
 ۱ ادو هدعاسم جد هناصوص> بس نالوا شخلوا سام ١ نددف رط

 بااح هدتلصاوء هفرط لوا كن اشاب ن نادومق ید ندنفر ار

 ددد یوا ملساو اطءا ءا دسک زوشو كب نوجا ی ربم

 یدبا شادا

 | هیه ردنکسا هلا نوبامشیلتثود اشاب نادوف ینوک یتثوا رخ الا میر
 هدنیلقا هرمح هلیس ودرا هداشنالوا كي لا هکنوح هدق درج هبهرق براو

 ۱ عفو نون# هداملا قوف یک ییبداوا عاطم هنفک ندد دناو

 هر اان یانادهو هزم ذو مانغا قوجر هب شاپ نادوبف نامش قرهلوا

 زویسب كن هک زویشد كس یدشا دهد دادو یدابا لاتسرا

 زویشب قاب و كب مهارا ی” هسک زویشبو ناف رطودنک یس هک
 هنحا دیمص یە هن ید بناج هرزوا كل رو ندنفرط یسدر یساسیک

 ید ردنوک صو ص2 روم

 ورد توو ل هکر دی ون بیس هلی هحوا تهجوؤب كم وق رھ علبم

 دا م هدااح ییبدلوا كب مهار ۱ و یتسز ك هب سے یارما
۱ 

 ض راعم هرات وب هج رکاو ید ا تم وکخ دوف كب رش هلکنا حد كب

 كب نس> هلبسح یس هیلغ كرانا هداةسودلا راو كب نسح یوادج هدرب
 ردشلا تاق-وا را صا هدنگا د.ورص هلا نفل ۱+ هو ک توو قوح كب

 هګراخ الط او د ٤ک هرلناناوټ هد ګا دیهصقردلوا هدفالخقرط هل وو

 واک هث ر هدک دشا ١ تافو ك نس یوادج یدروظد هيل. یار

 | هثشاب و ارا نالوا توس ا قر هلوا ءاق كب نا ندن راک وا«

 ندنسارم تاکب نس> یواد> هکر واخ + 3 نسج لب نا ِ کو یدنالب وط

 كد قلا ید هر, كلا هدننافو كکب | دارم دید كناسعع نالوا

 كم برم ها كب میهاربا یک یسیدنفاو سانر هب 4 دارم یارخا بو



 قید شاوا جاتحم ET كوس رب

 تولس ها وا ندرصع بناح و ا هود 3 هل ول و هزاعح

 هل هب هب رس ےہ یارما هح رکا اشاب ع د نالوا یسالاو رصد

 درهص جد ارا هد هسا هدکعا تم وطج یارحا ەد رد العتسه كردا

 ید وا هنلکنا رل,دا لک د لا ندلادح و كج هلبا طض فرط

 ینیداوا هدکعا عدد : نىلاع با نوعا یوفع كلردبا کت ییارضا

 یاغا دج یسادشهآ دن تج یو وع یادت تن ك د لا هدلاح

 نُ هلوک هدحراخو نارشح دوایرا هد رته نورد وردو اا

 5 ل ود ندنرلف دلوا هدکعا هب را 4 ر گی کن قر ها وب یرک ات ۱

 تازج اب ارس ۵ رە تالاع ۸تا رواوا جدی ماود اهد تدر

 ندنکح هریک هنروص ر ثبات كس رالوح و رەھ هد دهداا برف قرهلوا

 درک هدر دعت یرلقدلوا ین هاشدار ر ودع رهظم هدر راهه یایحا لڪ

 هیاشآ هلیماع نتادزاو كنلود اب ر درو یب دا

 كلرلتم هلو یرسصم a کاو یدشعنااهلاو صرع ۳0 رزاق دل وا دهد

 بوا وا تاک , روئاواوزرآ هل ود ورد هوا قدراتروق ند: مک تسد

 هلوک هرصعم ورد كس چوا هرژوا تءروث اساسا ییفنص نمهلرک نح

 ردوانرا ارے رن ھم طعو یدیشادا عاشو یس اص واب روت وک

 هدناواو و كر هل دا ۵ هااطم یییدلوا یعم شوخ ر ید ىل اقە دی

 هلرسل وا مها ن- ندشداره كعیا یص الخ ندنلواطن تسد كرا اهو. نیە رج

 اوب شبا“ ۴ نما تروم هد ee نولو دیا رولوا لصا زوه |

 ا یراک دتا وا كن ه سه ی ارعا ر ۳ نر قفوا

 هب هماهتلود رعاوا هاب و افاو ادا یننادراو كلهن رخو تابت رغ كيم رح
 دم و لفك هدلب ناربتعهو هو> وو ولقاحواو ع هد رلکج هديا تفاطا ا

 تعاقا هد یاو قداساااک كنبلاو .دب ورگ هربص» ۳۳۹ . ما هرژوا قلوا :

 نک 2 ہد رم هد اشا لع درج قحا بوليرو رار 5 ها :بصوص> ین كس

 قرم ۰ الات یلدا نمص ندسنعجح هلوا لباق یار >ا تكزوصوب |

 اشا ع دع هیج ولاه اتشاب ع دم یبصنم كي السو هیاشاب یسوم

 رار هللا هفطوم رکاسع هل اب ی دنراتیعماشاب نس> دوانرا ن ارمربمو

 دعس و سس ی



 زن ادعا ن ك EEE E ۳ ۷ ا

 لول انا فسو یمادنهک نالوا ل "نم للا قا هلتافو كناطاس |
 | هرمص هرژوآ كمرد روکا ااا ننی صع قناما هرص .هتسوډ ندنعب دلوا

 | تیرومأم هدهسبا هدنلما كنا جاتذام فو هدق دتلوا تاغا هثتناما |
 | وفع ند ناما ءصو ینخیدناوب هدنتبن كيك قرلوا هتسزاو ندشم ان
 شو رغ كيب ىللا هناذ قج هل رویب نیسیعت ون جوی

 رانا یوو هک دا ماحرتساو افعتسا هلبادهعت ینکج.رو |

 شهر هارجرخ شورغ كب ىلا کا ید انا فسو .بوتلوا بن |
 یدیا شک هزا->بئاج هدکنلرب یک جان دازفا ید یسودنکو |

 اأ قرهلاق زحام ندا كراباهو یرلترمضح بلاق فن رش هنیا.هداتئاو |
 | ی د هدنلناوا یس هنسرب یم رکی وبشا یتح تواوا رویم هب ارادم هرلنا |
 | قس هلاسر كخدج كر هاک ه هدجسصالادبصع یدیف> كاهواادنع ۱

 | بالغ فب رمشو یدرلبا عاما نمسا زسا ید قاخ هلم الشاب هفغوفوا
 | ید قاخو روم هغو قوا. یب هاهو ٌهلاسر ونشا ئس الع هکم ندنفرط |
 ]| هد هد > لاق یف» رسو یدیقوا روی .هءاعسا دافتعا ن عال |

 | كرکو كنسودنک كل رکو خاسب یتسارشو عیب انلعو ییسحاجا كزقوت ۱
 | كتعاجج هدف رش مرح هةسشپ ندکد عا منم تب وئ كن سلاو هدج |
 | افنکا هللا ناذاو یس زان هدنس هقرا ماما رپ كسك ره :هلبا عن ییدرکت ۱

 ۱ یاهو یک یسلوا تغارف ندکعرونک مالسو تالص هدنصع قز.هللوا |

 | هد دکمو هدح لصالا یدرر دشا ارحا ی الءاعم صوص# هسسهذم |

 رداآ دقت یک ر ایعیش نوجا ارادم هرلباهو تعاجو تنع لها نانلوب |

 بودبا نظ ی یرلنوب سصانلادبع تح یدزا رویدیا منک یتبرابهذم |
 س هب هبیعرد لر هد یداوا ناناسم قارا ید یسلاها كراارو |

 | رومأم هب هیعرد 4-تفافر كنا ند-تفرط بلاغ فیرش هلا هلیسو وو |
 ندشعا دک ان هلاصم ضا كر :هاک بودک صوصخم |
 نوسروط هلیوش یسایب دنا هظذاعع او پد هروک هلاحوش |

 ۱ ینارج كتاود دون هدتایهرحو شش شک لج وک یس 24 مد ےک هب زوج ةت دم



 هک ۱۵ ¥

 | مدعم دنا ادم ر> تداو>و مداتو نم ردخابا جاش : ا

 مدیا ناب یتعب اقو كتفرط ناتسو رع
 هک ناتسبرع ع او # ۱

 رکر اک زغب ادت ناسناوا ارجا ردق هب ید نوعا یرهدو رهف كرابباهو

 | كجاج هلي هظفاحع ندنایب اهو طاست كنيمرح یراب ندنشیدلوا رثأت

 هیاشاب هللا دبع هداز مظع یسلاو ماش نوجا یسک نودیک ا1 اےس

 3 ۳ ی دعا ات طم یصوصخ كار و یاو د کار کس رس ۱

 n , رلق رمصد هضم ی رعلا هر رج نوت سوا رابب.هو یدبشعل وا هرم

 ۱ كج اهل او دعراوق هباشاپ هللا دبع هرج و٥ هنس نک ےک نح بولا ۱

 هش یتسماطک هلا هعو رىشات موسرریاسو ا لطو لمحو هلا 9

 نالوا رومأم هکمروتک بوروثوک هلع ؛ رطشا وس یرصه لمع وراشعا
 رک يظعذ ردوو اک وب هلا تر اشا هه رس لمحم جد هشو اج یقطصم

 شا وا تداع وربندنامرلا يد هدنرلک دد ردن زکر لتداعو ممرو ردنوععت ۱

 ی هاب رزوایسهرو باوجود ررالیف تمالع هحاجح ع. .عجا ی وب

 هنس هروک هلاحوش رلشءد زوارق رک هسزرونک ینوب درب و نکیبعاب نوت
 نیز یظفاحهرونم هن دمو رمسعتع مهارب كءروت؟ بروتوک یبا هدهبئآ || "

 باح كناذرپ ردتقم ندارزو هل غلو ا رهاظ یر كن اشا, نداسماا |

 اهفاندنف رط اشاب هللا دبع تب رومأم هنس هظف احم هرونم ٌهئیدم هن تابا
 | اشابناکع هداز اشا دج ا یاح یظف انش هیناخ لما راطخاو

 | هروثم هایده هلت اونع یلیلاو هدجو هلیهرح وت ق اا بلح هئس هدهع |ا

 بولوا تاذرب هناو ی هوا شاب ناعع یدشلدا روما هیس هد

 هتک تک: شد هرژوا كنا ها رحر =< :ةددلوا زوما ههنا ی حج

 دنسودناک نوا 2 زوم هول هم خرم هات ی تچنر لی و

 قرهلوا باو هردم لاوس کج هاردنوک ت 6و دوت ۲ هراشک زا دم

 ا هد نو۶ ا یس .هرادا ی اد هيدا یدیشار دلبر هس وک

 یغات اشا هداتا لوا هسا تولوا كعد شار و یصق» نا

 | هروک هلاحوش ید نم هدى رود یب ذوق هداروآ ارزو ردتقم یغ ابب قر هوا ۱

 یدیالکد لاق ید ۾. طو E ی 2 كناشاب ناعع هلیا و صعت كم لح

 یر هلا هداصلا قوف یر اخو لاد ك ةف هدناواوب هک هرات ۱



 یدیسسآ وا نات ترمس هلا لث هب هما ینیداوا کتری هدانز

 تاو هرکص ندفدلوا شارف ربسا هام دنح لئرعلا دعب حورمشم ه-جورپ
 ردشعاوا نفد هنس هرظ> ناطاس هدااو هړ ونا هدکد تا
 / ند ءژادناو رارق هدتساب و دنه یرادعم همس قحگرب هک ربد یدنفا قاف

 ا هت راخداو باج دیک غلام لر هه رز هءاح هیودن ندتاود سو هدانژ ۱

 هکلم نالوا هد اشناو رعشو هد هیافنو هیافع مولع یدیشلنا رابنحا
 ند رات نالوا مانا لواد تم مان رات الا نساح یههجحرد كنتراهمو
 روقوو هیحو ناتسلاب را سە هل. | هعطات تد وجو هد و نسس>و نانا

 هس نع هللا روا یدنا ررعهش ید تادر روئفوم یھ و دن یسابحاو ۱

 ۱ درم ناب لاح ٠ هجر / ها راشممو> رع ید یدنفامح هأع ۱

 رج نداطع my ندننطاس بااج هللا جارحاو رقف ااا

 ۱ یه كد هاوو هند تاص> لوا تواوا داع كما فا-طءتسأو

 | قاش ورغ كب زو یکیدروتک ند ایت اسسا زونه هلافو دعب یدیشملوا |

 | گد نالوا یرخدم ردق هنا اتنا هدهب بوقیح هل رهف. یتوتلا ایت اسا |
 | كن وكفك هعلی> هدنف> ىر وهظ رابعلا مات راند رادقم كال هسک زو |

 یو ارا لع :دهماا یدلوا یرودص ثعاب |
 | ندالضفیدتفا فصاو مدغ رب هفرطرب یی قالخا ءو سو نسح |
 قر هلاو هد تاود ر وما هد ده تدم بوا وا تاذر ندارمشو |

 | قلراثخا ءرکص ندک دکچ را هز اب یی هلی..> یل اط تس و |
 قرهلوا اوتتشیپ هنن زا رادف ر نکا ردو او اک هلا نس ار هدتفو ۱

 ,oe راد هرا ګو هزلدنجا الاب هج ورب هدانا لوا بولالراد هعبا ۱

 یرارو ره هرک دقا ندنز افو لوبن اتسا كنم هب رح نفس هیسورو فا ۱
 ۱ ةتدارف هد هدا شع ان تیل وعم سائلا نيب هلیس> قاوا ش شادا منم

 یرلتاود ءرملکناو هعور هللا هیلعااود ند غب دنلوا لبامن هدانز هنفرط

 حو رسم هج ور یسهلاس نیتکلع تیاهلو شلوا ادب تدور هدنرا هایم

 جو د٤ ندنغب داوا شلنوف هلاحرب قج هلوا تیب وکو فس ان بج وم
 ردشلوا حودقم نکیا |

 شم راک ریلکناو یتس هب راحت هبسور تیاهذ یس هلئسم نینکلع وشاو |



۳۵ ۱۱۳7 

 ا یدلوا رم هلا اود هن درد هدنس 9 RS دا فماو یدلاق |

 93 ییدتا كئ طا هلی قلوا نو ییسعی یر نیس قعا

 ما تاقو هلدا هنم نح تاعوپ ه رک هام دا توره هلوا شأن رکراک ||

 روئلوا جرد هلوب یلاح هجرت ندنفیدلوا
 | ند داد۶ءب ردلصالا ید اد یدنفافصاو هيلا راشم یافونم

 | نوجا ف راءهو مولع ل هدنرافرط باحو صراقو ناو بوقيخ ||
 اشاب دچا لک دلا ٹافو ن کیا یرکسعرسدنیرد ل ردیاراذک و تم

 | هباشاپ دم هزاب ا وب ,دنتهدخ قاع اٹک كناشاب ىلع هداز
 ۱ های لق ی لس وا ربسا ندا السا هعلق کد بور باا

 ۱ لوا تولک هت داعترد ندناو هواه یودرا قر هل روق هلا هلیس ورب

 ۱ فار نالوا باشو جش مجرمو باکلا سر ۰ دنوبابه باکر تقو

 [ ند هاسا صعب نکیشاوا رهظم هثمارکا یخ هلا ددرت هیاشاب لیععا

 | هلنا قلبم وتکم كن دنفا قازرلادبعو لاغاتسا یتسودنک اشاب فنار

 أ لاسراو مەد هلسینبعم هد:توقو یلدوع هلو بابه یودرا تواک هب ناسا ۱

 | قاهحاوخو رواء دئس هطوا یدمآ كردبا قلعت بسک کا رکو هک ها

 | هک راتم صا هد رات یا ناسکس هرکص ندقدلوا رورمسم هلم هجر

 | یدنا قازرادبع هدوعلا دع بولبردنوک هنلاشرام داف هبسور نوعا |ا

 دکار هل تم دخ قباک رس یجدوا ه دانک زع هشر کی ارومأم هب رلساصوء |

 نکا هرژوا ماود همس هطوا یدمآ هدک داک هل ویشاتسا یدیشنیک ۱

 کص ندکد لک بودیک هایم سا هل رافس دنر ادص اشاب لیلخ دیجب ۱

 ۱ و هد ی تبصاتء ض«4 ی ۲ كاليج هبساح و تالیح همان زور

 | ساسا هرکاذم هلراصخ رم هبسور هدنسودرا یکیا زویکباو شخلوا

 | كفل ققوا هن هدنندوع هلوتا:تسا و دلو شلت رومأم هب هطاصع

 | قا وب دن هيلع رلتاذ ناناوب باکلا سیئر هد هسیا شخلوب هدرابصتم
 رفف فو قوج ن دنغلدم هلوا سرد هبص رپ هچولاک هلريښسج

 ۱ یقن هل اه كن دنا دشار سار قاارا رو ردشزسآ ا ترورصو

 ۲ رار تا باک هلیص هلتبسو لب و همغو هدب, ی.دینشل وا یو

 | قرهلوا یحاشنو همانزور لوس هلت بو " اح هب یدئفا دجا یراب رهش
 ۱ ندهنتزوتواو باکلا سالار هس رب ید وا دوج ۵ ال ی مس اگ

 چ نما # < ۱۵ *



۰ ۱۹۴ ۶ 

 ۱ یروطاریا هاب و لهجو ی مر نا هاو یادم

  Weقد لا وفا رار او ۱ 1

 هب لاع باپ ینابتسبس هجوم تایل ینیدلوا شءردنوک هب ینایتسبس
 كن هسیلتاود هخ رارب هللا لرعرارکت زروزوم هلا نالا ) كرهلک
 یراتاابا نادر و قالفا نیس هتد اوا بصا یرهدن قداصر ر

 نداا یچ ا س ۳ روط ارعا ہک دمرک 4 ا هیلع:اود هرزوا ل رلف:تسا |

 أ
1 

 تو*اوت دادم عقوهرب للود هلکتد ( رد-ثعرو رارد 9 هضم اشار

 "مو هلا ر چلا یک هدن-ثاب كن ۵ سلعتاو دو ندنناب رج تروص كب ق

 هات هءطقر ه ويلات هدرادنعا م اھم وردک ن هلن شار كف هرکس ع

 ك هدر كح هدا ا ید 6 ,د نویلدات رد شا نوام ۱

 هلا رازو مآ ت قور, هد همان اوج یعددزان قر لوا ها الم

 نسساار دف هرو یهودرا ک هدایحالادو س 3 تراس نیس ناطاس

 ردشعا دعو ےک هدا دادعا هللا یساغود

 هلماع دنها ول د كن وا دیس ور ۾ دس هلو نتكلم هملعتلود لصاسا

 تانارکش ضرع یرلیعابا هزملکناو هیسور یالوط ندوب بودا هدعاس»

 هب رزوا یسعا ی ربخ یم ارهذا كن-ودرا ایسورپ هد هسیا راسشعبا
 قلوا هات بود بولطم كنصوصخ افت راما ندنزاغوب لوبناتا
 هدطقر هنر هیسور نویس ملیار ر 2 هو رط قلود یه ی ھن وه هرژوا

 شازنسوک هنو رط وا هبنارف ید هد هلثسهود لر هل را و رزقت

 رابدآاق دون > ات ند هملعتل ود هن یرلتلود هماک او هیسور ن-:فنلوا

 ۱ نبك اعود نکیبثلوا ح ودع هجا هدندهایر لداوا ید افا فصاو

 ۱ جا هات ند هدعع ءو ه2 ند:ةردلوا حو ده ییالوط ند اس هلم

 تعابز ماقم ردق نوک یرکب یح بویم هدا ماود هپ یلاع باب قر هلوا
 بااغ د یج هرک دن لوس هن رپ هلا لزع هدنا.هش لئاوا هل-هلاق یلاخ

 یدنفا ینوع یمیج هبساخت یلوطانا هد و كناو باکلا سر یدسشفا
 ۵تا دفا با ین وب و درد نادفیو قالفا دبواوا یی ها
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 نتسکَعیا ناذنتسا ندزب ) هلبازاغآ همالک ند هدر تسواات هدک داک
 ردکعد هئوب ردرک دح هن لرم لید كن رهدوب و نادغب و قالقا

 ردوهلوک نوا شب هس ود کی دنا هداعا هئ رلءاقم یرلکب ی کلوا نامه

 كلبا ترمسح هلبب هب ررادد ماشو هبئوق یزس هلبا موجه ارس وارب
 ندرغو اضع ردو هب یدعس یر رد کو ص مار هد نهد

 (زر ودنا اغا یشان ندرکمو ل هثس هلءاعم ارو می هوک دو
 هیاک> یتوب ی دفا مصاع شانوسس رز وساس-رف لیک ماطر هدننمز

 كناردعم نالوا رعو-هو دومشم هدهعح هیلعتاود هک ربد هرکصتدک دتا

 هم اکر کج یک ناتسااجكندخناکم كان رهز مالک یکیا د زا ندنسهلجچ
 يلد لرل هدون و یر ردشعالوا ر ذب دب مه سه یز الاح کا لات

 هدب واک هب یلاع باب هلهجو نڪ#“” یر ا كنهلبا هور هدیه

 قالود ىلع كن هراپانوب یرکیدو یسلب وس ززوس رمل وا لمحت هل وا
 یدرواوا ر زو رز و راک اخندقوجهسخ وب مرو هتوطن یک لب ربج

 دومشم كنسچلبا هیسور نوک لوا ېک یکیدید كنبدنفا مصاع ردیسءد
 هدانا لوا هک هراج هل شعا هدنروصر زاملوا لمح اعفاو یروط نالوا

 یلالتخاكناتسب رعو هدلالنخا یناج یبا مور هللا روهظ یسهعقو هنردا

 لراکب و هدفدلوا لاح هتک رح كنهیلعللود ندسشدلوا هدااک ةد رد

 رایقاو را و زىساوب هلبسسح قلوا ر ادم دهد لزرع هند هلهج ولوا

 ق> هلوا هعقادء رادیرگیفو العف بم هنشداوا تفکر ب نسسفح هدنرظن

 ندناحوتف كنه رابات و اعاد ییاین-سهالاح ییددملوا توقو دنسر هدآا

 لایقاو ناش بجوم ردقت هکسودسنک یافت هلکنا كنه لعتلودو
 یلاخ ندراطخا ییسءلوا یقنافتا دقع وشراق هب هیسور هل ندننحهلوا

 هل تلود هرماکاا هد هوا تنم هنناج يخد كنهیاعلود یساروب بویلوا

 هددس-دا لئام اهد هتفرط وله-دارف ماس ناطاسو یدرسا قعزوب

 فعض كنلود ید یقاطرب و رادفرط هب واءرتاکنا یسلیخرب تذعالک و

 هبلهتاود هل رالوا راجود هروتفو سا هلا هعلاطم ینااوخا شاشنغ و

 يکسسا نسهراج یتیم هنفبدلوا هدناحر قلار ةو قشب راق كب تقولوا

 ر ادررب ج 2 نیش a ری 4 اعا ا یراکب



 و
 یقرهوآ نداباجا اکا كئس تا ف الفا نالوا دوق هدست

 ی رلقدلوا شاک هدا دشودمآ ةع اعالب ناف هیسور وریلدتفور
 لندن تسوس لی ره ند: داوا راکرد تب ود E هرکو ب ا

 | یرارا ارگسعو هنیف ب ند هثطلسااراد اک ٹرب) د هسددناو ا یس اسا
 9 هرکسع یهدایحالاد مر هدااح یدل و تصخر هول دیسور نوګا

 هات ها هرم رط نادت وقالفا ندناو هثسال اب هوطن دن ها هو رگ کالا ع

 | .دنهج هلج ی هدعاق ناف رطیب رولوا ل صد كمالرب تەر نوا یزارورم

 | هیملود خر ؛ رزوا یس ۱ هرغناب واد ) ردق# وا هلم اعم هرژوا تاواتتف

 هجا یدعم طو سفت تسودزرس ) هلا | a اھ ول ەي سور

 ۱ كءالرب وهءزا ههتشررسر کوب ردراکشآ یلغت هااعو یدلوا ۰ رع صال مر اج

 ۱ تارب,هلوالود ( یمزالوا رک هسهرد2ارا ما یرگم ز هنیفسقلاراود نوا

 | هقاغا هل وب واهیسور هک دنا مایق هنمازا هلباهنانتود تامدقهو هعالم
 | نوت نوت ندول هتساارف یه-دهالود وید رواوا لصد فک ینا

 هقشإ ندکد تا رادتا هب هلا" ےظع كلردبا دق ییهب>نوجاقب رفن
 هلل راز ده ع ۳ هر ۴ ٥ الا ھد>ور لار / رهد وژ و نادس) 9 یالفا

 هتارب رګ نالب ردو ۲ هغر وسرد ندنفر یسچلب ۱ هنوز راداک وب بوفاب

 ناک اڳ زوز وزو» هللا ی ۲ 8 دما .Er a E نايل یا ربا ابا وج

 ۱ هلا ا یکتا ےب ۳ نراقس هلا هدلاح یرلذدعلواو یرلل وا اسا
 هدک دن مردم 11 رهن ههطدر ۵:یلأع باب لاس ینیدلوا AF a ر

 ھ1ا در یرابندرهدود و هل.د رم هد زل۰ لئالد 2 ردقن ره

 ید هلا ط.س وا ی ب ترول ا "ملکنا دنا وا و نامەرد یروص كلر وا صر

 زور یرارارصا كطسوتەو یک دم ایا دوم هده نل« اوا ناوار 2

 قوا ن وور یی دلوا کج یو زیبا .a ےسور و نوزرفا

 گنابعش هام ید یتسکیا كر هدوب و یکسا عا "لل اعفد هدلهلود
 هداما هنادغب یب یردناسکلع هلءااشا هدنرارب قباساایناک ینوک ےک

 راع-شآ a ودنآ لام يا یهدوع قالقا ید كار طخط سو بو درا

 ی دلپا رادصا اع صا ن وا یرل:دوت هدام« سرد كل رلکب یک و

 ۱ ۸ دیلاعباب یسک ادا هیس ور نوعا صوصح وا هرو هاب كن.دفا مصاع
 تو سس سست

 £ کک
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 ده هڏ وشراق هب وا هیسور یرامالوا لزع مدفا ند هثسیدب هدنرلرصا
 هل اد انسا هر هیم E یکیدشابیترت كشناینسس ندنکو دا شهلا /

 هد اصا لراهدوب و ن ؟یالکد ا تکرج ر و هر هب دهع تجار

 لئام هفرطوا رلاهذ یه ندر 1 راک هر و 9 كيب چاق, هانرقو الکو

 ید یدنوا فءاو ناک اسیر نالوا مو روا كسا بولوا 3

 یداج هژغلوا ورشا ° ماس هدل و وب قرهنادلا نوت نوش ها: ایم

 نادغر هليا لزع ندر یسکیا ل )هدون و یوکر ازاب یز وفط كنهرخ ` ۷

 هنذلهدود و قالفاوك یاب او تلارکسایئاجر نو,امه ناودد هنعاهدول و

 نوا*ناویدو ك وجوس وهلع هدازوفارد ی ۳ هد وا و ناد ةد اھا

 هرکص ندق دنلف نم هاو بصا ك ودلع هدازكب لره جد هانا 8

 | شرکبو شاب رهدوب و یکی و یدنالوا تیفیک راسبخا هتنرا-فس هیسوز ۱
 یرداس Sls هلذعل وا یهایرلاک هنداهسرد كس رلفاس هلا ما رعا هغ رلفرط

 هداه سرد ق : الا نیطتطس هدهسدا شفا تع رع هلوبناتسا لاحرد ۱

 ۱ ندد اکا هج یک یییدلوا علطء هدیفک بویم ر

 ر دشاارارف تب راد هیسور هلبار اذک |

 ڭا: 15 هوا« روصح مهررض نم یاد هدناوا لوا هش و |

 هدعاسب»ندهناهاشقرط یجداک ول هلکعبا رارصا هدنمامدتسا ا ا

 یسادبالرع را هدوب وو یل روب فیطات مسرربغنم هلب وب كنا یدنثلوا
 "ماکهناو هیسور داوا یوق لیاد هن کی دلیاراکفا لیدس للعلود هساا 3

 هدتس زاپ :Cl ر, ود قاود هيس سور هکو لاح ید:ةوط هداب ز ۵َ رل بلا

 هلا عاتما ندع دصا ی همان هلا صم رک دا یی ممد هلصما |
 هنت سهل لرارسنا 9 هدااحوبو هدد دا وا هدر هس ۵ :هیاع هساارق ندیکب ۱

 جنس یدوصم یب هنکح دیر ولا ال صا ریصع ه..دور هسلا ی رح

 یدالسشاب هغاشالکا ینج هی هروط فرط یب كن هبلءالودو کج .دنا

 ك راک كلکب هیسو ر ) یا ایس هد اإ یدک هراهدارود شا

 5-4 رطیب یرلعارو ی هک کوا | ندرا هک د هر د كش  رکتسصو تاو ۱

 وله ورا د هبا ترق وپ ىدە هر ام دا : یت وډ ( وو۶ |
 س n روس ا سجس ےک سی سی ت ا

 تو سس وجوه ویو aren تحت سس سیستم
 e 5 سس

 هجا یا

nae ی هست سا سا anan, 



 . هنب رابد هي تور هر ها ی ند WEE یار ورد تقور و

 دیقوید ندنس هبت هیسور نب رلودنک هنب را هنروپاسپ هدنراک دایک
 | ندنرافدلوا ردبا هلیسو هنیذا یسدنناپ هیسور ینوب ءدعب بوریدتا
 نالوا شارپ و ردقهب ید“ هلیدس لداس ف "وب رکوب هلب وب ندنوب
 ٠ یدنلوا ذاضا ماظفیصوص یوا در یخد رهتناپ و تروباسب والثءوا

 یاس نالوا تصد یهاع بال وب ندارد ندنفرط قود هسا ار 5

 هیضور هدننععو لصاو هلدا-هس رد ینوک ی کیا نورد الا یداج

 | هدهماندهع ید دلوا شابااضعاهدسراب دو لاوتهر تال: رب ود یھ نه
 یربح یلدلوا ج ردن لالعتساو سا رسو یکلم تيدا كەي ەتاود

 تبان یابتسبس قا یداوالصاح ناتیمطا هبا 4= ھي 2 ود لاد ورو

 قاض م كت هياهناود هد اوا یدورو هداعسرد وا هو راک هساسد

 هدر ردکعاتاسبب هدعافرطو قروا تس ود هلالود میت وف

 ۱ ط وا رھ هز کلا ندر ةرلوا یراک صراخو شات + كي ؛یاه:اود

 ثنقافنا هلا همانا ۰ رکا مهااوعد" رعد نوساالرت یتمرتانف لود هدنو لوا

 قلهاوخ رخ ا رهاظ كر هلك ند-ع> تروص واد رديء وا د دج

 قل رفن و دب رن ندنرل كوم ىەياەلود او هده اأ شروک ەدىناۆد

 جردتم یالقنساو یسا رس لتهیلمناود هس دهان ده ه.سور رک ذلا ۱

 جزو ید سم رب ی gare ey i اس

 | غداوم یک یتسههورکم طنارش نادغب و قالفا هدا رریبءهتوب واوا

 | كن ءروک ذم طورش واهیسور دعب ار, ز ردنعضتم نس اغلا كنەيض ره

 | طرش نالوا دوتعمهلباواهتسدار و هدا تراس سج هیاوعد ییسارجا

 ضراعم نمروطارءا هما ار ظا هنغح هلوا شا تک رح وا٥ هروک ذم

 | قالدا ردا نوک نوک سلاسد لاعا ندافخ * هدرب سا و رەد رواوا

 عیش و بیغرت ییه-لعتلود یالکو هنب رلارع كنب را دوب و نادغب و
 | ی رادفرط هیسوركب ینالسا نیط:طسف یس؛دو و قالفاو یدلبا

 ۱ لاح لوکشهر ید لب زروژود مر یسدو و نادغب تواوا

 ۱ هدتکعا اشتحاو زات ضرع هل اامهتسا ند زود أم قرەنلو هدراکفاو

 ۱ كرلنوبەد هوا قفاوم هش راکفا كنیلاعںابیلر د جد كنسکیا ندننردل وا ۱

 < ,دنرابصا 3
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 در ید ی راض ەد ند هیاهالود یابامر عا بولوا ند اا

 هدینسب رس تروصو هدنتګ هیتجا هباج هللا زارخا نتازاشءا قلناحوت

 هدلاح یییداوا ندیم لح كول دو قرب الصا هر ز وا كا ترا ۱

 یار قاناجر هنءات ودنک هلباطعا یشزارب هنر ندرل تواساوق |

 هدناخ یک یرلیضءد ندنرلوارمص نداهسرد تح یدررر دا رادصا ۱

 قلن اجر هدالیعه یسواساوف یت ۳ دنا 0 ن کا لوف هل ااطعاو خا

 هدئعاطعا لک هللروصوب و a هب هینجا "هناج قرەلا نار |

 یدرردا ثارباتابوعصو تالکشم ولرد هدنسارجا كن هراس فیلاکتو ||
 ۵اس هکمروما كن هيلءدلو د قرهنلوا لامعتسا هوس هب دهع یقوفح لصاط او 8

 ی هند دلوا هدکک یدو صف هنتادراو لرکو هکشو ۳ للخ ِ

 هبابامرنایلوا هدنتهدختاذلاب كراسول دوف دماء” هرکاذلادمب هلا ارس |

 رل ار نالوا شک هلا لا هسا وس هلل واو كمال و اا قلناجر |
 ۳" پتو یدلدبا ذاخنا ماظن هدانا وب یرلصوص ثلدبا دادزتسا |

 یدلو داي جد هر ید: وا بع یسولبا

 ا نسرولب یکودو راکیب قوج كب هدرد!هترد وريد نا ۰ ۱

 دهرا هلیسلوا ند داو.كجچهلب هزر و لاخ هشباسآ هسواوپ بولوا, |
getهطوا هد رلثورد هلّصف ندن هیلص ته كراناخ ناناو  

 نکس اک لاوج الا لوهحو یساس ءاوا هو الع هص ر۶ ندجر اخو 3

 یناکد دنیلعو هناخ ءوهفو یراهطوا راکپ و ناخ نالوا تسو
 هدنر كاءرو ذم لاحتو ىنا پاب رل ناخ نالوا رییعت قتاوف هدر وخ ۱

 نک اس , دنا ه دق دناوا ذخا هن کر هلا تکرح یضرمانو تو |
 یءالوا نکاس راکم یچدرب ود یسو دو جارحا ی هلجج لرانال وا ۱

۱ 

 ها هدرازاب و وشراحو یر هطوا نيله اتم هسدا هدنسهرا تالحم نوګا |

 هدنرزوا نیک کدو یهانوق هنلکش یرلناک د فانصا هروک هساضتوا

 راشنه قحلاو اما نو ااه جو یساشلوا اس اً ی را هطوا راکیب ۱

 قم i تو رام هماطن یک هبطصءو هکیب هل راکوا نیک اک دو ۱

 یدادا هسنو صا را روخامو ماعع نالک مزال هرژوآ ۱



۹ ۳ 4 
 ۱ دو وچ نود س

 ۱ هیت * ادا ها زار وا ی ترورمه هنیدعس ن کیک ۱

 و دبشمرب و در ںاوج هت راتلو د هيسسو رو هڪ ود هلو تحل

 مارا یلەردوە ڈا یسلاو یا مود هرزوا ینیدللوا رامشا هدالاب و ۱

 چد ندفرطر بوس رو هب رزوا ناتو مه هلا هیاک رکاسع اشاب ۱

 .راحود هب هد داو فوځ راب رم هک یا تک رحاشاب ,ورسخ یمیلاو هنسو ۱

 اسد هدناو نايا واك ر و هطبار هجا دامسرد هبا روا |
 هنسارص شی اشاپ مهاربا نکل یداراٹمر د لوک صوص روم اهرب |

 . هنهودوهشآ هنر هلته ج یفددم هوب هرمخذ یناک هرکس یهدننرعم هدندورو
 ۱ ندا و لالّصایخد رائع د نوراعرلب رص هم رزوا یسعنا تدوع

 | لنا مور هش رزوا كنو و یدشکد یکنر كذبا هنب هل رامالوا یلاخ |
 ۱ هحوانوف هن رز وا كناتسد رمص هلی هلاحا هد ر ندارژو رکید کن کللاو 8

 رکو راک رد یدرفن ەچ لیا مورهد رها لوا ن دکر داک مزال كلدبا ت تارح |

 یزورب-نالواراکشآی جداد صه دنس هعق و هنردال رک و هدنرا ها یسایهشاواضاط |

 نطو نیما كن سود ہک دق دنلوا لاوس یسهعااطمو یآ ر ککب لسعسا
 ]تیبا کو ما اعاد هدلاح ینیدلوایسااو یلبا مورر زور ینچهلوا |
 |هرجخذنالو عیار قشراد فد ینبم هن ؟یدلبااهن او ضرع ینغج هثلاج هنارابسناح |

 | قاواینئما كب رلنابعا ىلبامور نددئفا قطصم جالا یرظان
 یسهب ءاهدارا كر هل روک بان دە د هنکلیلاو یلیامور هل هدام |

 سود هدف دس؛اوا توعد ه یناعباب نوعا ت تعلخ یاسک | لاصح-الاب

 تام دخ لبنا ید اوا لم هنرازو نارکراب كنيلباوو داد دتا

 هلک با فاطهتماو افعتسا كردنادهعت ینکجهدبا دوچو لدن هدهراس |
 یسلاو هروم نالوا دومش» تکو ح نس> ہرے لصد هروم مدقا ندنوب |

 دیشروخو یکلیلاو یبا مور لاو: كلرکسعرمم هیاشاب نام ر زو |

 یدنقا قطصم هیحوتلاب ییاباهروم هلرطرمم یس هطفاح سا هاشاب دجا ۱

 نالوا لو ندلا یداردنوک هب 05 أ مور ۳ ب روم رگسع قوس ید

 ه یدنفا شم یبماهپ را یدیتراظن تاب وبحو یتلرادرتفد عبارقش

 یدلروب هیچوت

 6 راسوانوف ¥



 هست سس تنی ۳

 یر: ست . رزوا كنود ردا تکا د یچوا هدر

 ۱ یرعکب اغانیسح ناولهد یمادخه؟ لوق هلیعوقو هل اهن ,دنغاچوا
 رد اد ها عور ھه ررر دو رله رطجد قاحوان را سو ا

 نالا ہد:ګا 5 نرومموالک و هثرزوا یس ههوو هنردا لصالا

 یلتحابقو هلیساوا كعد یدشوا الو روط لبد" قرهلوبتوقو ہر ک

 هن ھم اعراکفا ةلذَع وا یس هلماعم یض هام ی۰ هدنفح لج نویفارارستح اف ||
 ۱ كالوصا دن دج ماظن و رتد:3و ےک و هل وتلو د نکل یداک تنوگس

 حاع3 هفاسم لبخ ددر قد رطو شا فرم راکما هک هنا ورازا

 اهم تاغ رس ود اک یسرسوک تعحر ن نکنا یک ٠

 j er کز ییالوط ندو سهع یاالّوص یم هغر دلو ا ت تفکر مخ وو

 بقرتم هلا قات لاک هنکج هدا روهظ قاانفهت ندنوب هدوراباو رطاخ |

 ىدا رظتو |
 هلا طس و ضرع هنشیا ناس رص یرلتاو د هي - سورو هعک هدانناوب ۱

 | ی زهدرکر ش الاح قرفلوا تسب رمم یسهفناطوار مص دز ایف ول هک |

 | فرط كغ رالارق لدرا امسب هللا نیبعاو بصذ سنرپ کرو هرف نالوا |
 | مطق هب وکرب ورب ع وطقمو نيعم هرژوا لاونم یرکدلبا ادا هبهیللود |
 | ,قافتالاب هدک دلک مزال ییصن كند ر رکید هلبعوفولحاد لدبتو یسادنا ۱

 قالفا ناثسس رص یخد واهیسو ر و ینب راصوص> یسلو_ و هطاار |

 ندنس هلتساس یتنال-دبا یسهدو و قالفا هد ولوا كلکبرب یک نادنب و
 ید یب کا لصاخلا یدا راش عنا یک یتسادا بصك كش و و ۱

 تنیاکت کی :اجمانوینعا قع وف هنروص قفاوم هنسهقتلوب ودنک تا ۱
 یہا ت ات نده دصذ ییلالعتسا اتو رص جد یس هصاالخ ۱

 | یی راهفشب هنس هبلخ ادروماهیلعتلود ردشبا قح هیلوا هود هسداوا هسفارف |

 رباعی شتو برغو هءاتعو تابثیبیلاع بایوید یرولوا زاجقمردشراق ۱
 هلرص ینننکعو توق یکلواو نو-ثناح هب هطفاح ینفوفح هیلهتلودو |
 یدازلوا لاخ ندراطخا ود نوسشقلاق |

 | فثلوا هرادا هلسر وص كاك عددزا ناد-# و قالفا هبلعلود هیلع ءا ۱

 ۱ واراد یک هراس یااعر ورد هوا ی هه اط برصاما رد لک ۱
 یو سس سو بوس

 < نا ۶ < ۲
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 هردو
 | :نانام یرلو ثونایع یرومشع لثم ( غیا طاغ هماع ) هرخالاب هکر رد
 | نجر تهج هنب رزوا كبتععع كندنفا هل ءاطع هنو یدلوا

 | تناغب ههبلارا ثم یرلترط> لابلا ماسناطاس هکر د هدنفایسس ناب
 یک یر رو TA E نک ۱ جلو دتقح و عدم ىنا مهد« دن هلفاوا ىذه
 یدانا جاست هنفک هلی هکاب وک
 هلیا لالقت-ساو ذوفن لام کک وربندهنس ز وفط ی داتقا سد مارا

 قفاوم ۱ [اشدا نرشح هاوطد قرهلوا نلاع ا یاد ھك

 ۱ تدق هے اکعبا ر وه حاصمدهعو لحو روما قدرو یو هل ه> و

 ور! لا ر ى: A و ۱۳ و یادم ر تم هادا و یفدمسجد كلاود نانلوا باط

 تصر لبصع هدبا ود ار: وارم>ح و هو ینئلو هدنحامسحاو

 ةه رزوا یھ فت كنسود:ک هل لرع ینوک یصچوا كبحر كردبا یھ داب

 ۱ یارک یدسنفا قیفر قاطصم ی وکم نالوا یس دج ر تسدسرغ

 | یجب وتکمیدنفا نیس دج هفیلخرمسهش رب ندنف دنلوا بصذ یلاعردص
 یرادرفد لو! قش هده رە وا و یدلوا هةل مس گر فور ندافاحو

 ۱ 4 ۱ لرعیخد یدنفا یضیف یرادرمفد دیدجدار اهلا یدنفادیشر قط صم

 یدنفاناسهع هداژ یدنفاهاس ییهروم ناناود ییمارفدندلاجر یالّصو

 ن-سحویرادرفدیاتقش كبدجا یرطانولتلاو یرادزنفد لوا قش
 ۱ ناث) ود یرظان هناخ هرم بواوا ندالع ناهدو ینبمازفد یدفا نیس

 نوک لوا هنس ویدناوا بص یرظان ولتلاا یدنفا نمار هللادبع ديلا

 | ینابیجم اتسوب كب رکاش نانلوباغا یکصاخهنبرب لبا لزع یاب یجاتسوب
 هرمص قبعا نالوا شفلا هبیاع باب هلبنباتک ادْهک هجم دقمو یدلوا
 | كنحافاخ یسهطوا ییوتکم هثب رهلا لرعیخد یدسقادعسا بما
 یدنلف نبی یناک اد یدنفاتات نامه ندد ام دو

 ینا طا نا هناخر دهن # a نداروهط هد طه ص هد آت.وشس لالخ
 با

 | رم-شرقاتر هدنغاحوف حدن داق ہرا: رب هدنسهطوارپ بوراص شت آ
 | انا نه یساغا یرصب یتفدلوا هدکتیا داب رف هدااح یب دلوا یراوخ

 لر دډا باترپ هثیرزوا یراویذ كن هناخ نام بوناب یی وربص كر وک
 رو هل ەش ران داتقا هژفاو مد چ :هراود د نکبا هدندیق ص یرلهراب ل وا

 ید

 کتان یه نه ون ی



 ا
 هد هرب رح اس ند هس ور , یمافتم كناشاب لیععسا ۵ کسر ید ۱

 4 ۱ ( هدلرد ینروص كاوا طح :نالوا رداص اط ۵ كي لح ردص

 رولوا دار | 4 هر ۱

 یادنهک لوق ندسعا دلوا لے اثم یخاغا یرصکت ا ۱

 هلع وفو هل لس هدسنغاجوا یرکګ قر هلوا یمانآ یر: ما نا
 ندٌیطلس بئاح ءا ھن رک دل | حق دسر درب قا رطاا تست ا اڪ

 یدلوا شار و هیضر عونرب هنه ورک یر: نالوا شحوق |
 قتسحوو هسو۔و كنا صا هیصهراکفا یحد قع كن دنفا هللا ءاطع

 راک رع اراک ید دفا هللا ءاطع ار ز ید ا هدامر كج هام هدا ةلازا |

 هلا مولع وانو دبحا هدیدم ت دهند دا بو هداز مالسالا ۳

 ینبداوا هدازآندناسب تاک هدندنع لج یل-ضفو مع هجرد هلکعا

 قم هو ف زاسا جرح قلا وبقو مر و هما را یا : رل ەل 4 زا هدلاح

 ربارب هلیسلوا تاذ رب قوهو بنحه* ندرابش حودفعو هورطم ولژد رهو
 یسولفرط دیدج ماظن هن طاس ناکیاتاو همیلس ناطاس نود کک

Eمام هد توو اغ ك همضعت راكذا هل وب ندد دلوا  

 هبلعءانب یدیشلروک قفاوم هتتصعو لاح ناجا ماع یسلروتک هته
 سااح وریندن-فو یلیخ یدنفا ك تعصع ندماظع رودص تفواوا

 شابا بسک فوقو یخ هالود روما ماهم یقرهلوا رومأع هن هلاکم

 جج ر یدسنفا هللاءاطع ی روش ر وک تسلا هاشم ارطذ هغ دلوا

 كب تمصع ید ني رش دنسه فارشا تباقن نالوا لحم ندنا قرهناوا
 تصدت تنا هساا یدنفا هل طع # یدیا شاروس ۵ دول هر یدسقا

 ماتظد هتطلس فرط ندا دلوا راکاب ر .A رھ یر 5 هدااح یہا داوا

 س ید هدخاب ج صا ههہنع راکفا رار اکر وک یرادفرط دید>

 ما نا ندصف لآ هدر و یدبا رو ونو هعدوو رو رول هرات ر

 انو تولا ندالشا یادتنفا هلل ض: ۵ رو هش نالوا نی:ا را

 ندسنغلدلوا یم ارغوا هراررمص ےظع هیلعتنود ھا ہدنرال ا تفو

 ید ندشسارونک هتم 0 ع نشا هللاءا طع ه رکو ټاود قب
 هزکصذ دک دنیا هیاکج یهوصحو یدنفا i قدیر مواشد ۱

eسو ار تست وی  



 0 رام هد د ولبداشوق یف 7 طا ۳ 3 و 7 aR هج ر ماظن یدلش ۹
 | مان تربع هلبا ی هعقاوم صد ىس هی و مادسعا یرل-لوا مضم كب

 ۱ نداند ىر كن راد قم یرھک: تفقو لوا اهد یدیسلوا 0

 ۱ قمر تالار ین د هناوا تراس> هب ۱ رحنا وارد و اما ید واوا نما

 ۳ وا لاو و مان هناودو کسروک شب اوشزاق هر فک
 هتردا رک ذلا فلاس هسا لاح هتره * یدشلوا تباث ید هلا هعق وب

 هد یه لوا كشا بواوا ش شءروشود هتسهدو یوخ یس یسک ره یس ەق و

 یی-عو ہن اذ: ضب كناشاب لیععسا هاتوا یسعلا تها سج ب مک

 ماقعاذخا هلی یتواد ءو ضف نالوا بدنه یهو | صوصاا

 ۱ نانلوب هدنرادص ماعهو هلغأش الک | یکدلیا تالش ن دیسک ود هنسهبعاد

 ۱ قند ش 1 واهرطاخرب هلل و هلیسادوس ایقرواعص> عفرو عدد ك ادر

 یبدأنولرع هلء-لوا كعد تنای> هنلود هقیحآ ندقیحآ ی ههلکوروک

 یادعا هاو ا ترذ-ع» رادم یتفاجو تلفغ هکلب و و ةر

 كن هسناغ» هور ؟ ییدآت تا کلان هد هوا ندنهاضتفا یلوصا تقولوا

 ظوم یرلع ا شح وت ند تطاس فرط هش لرد ا بالج یی رظل تقد

 هن رزوا اد تنایعشنآ ندیم السالا یش قرط هدر و ند-ةددلوا

 || هلارا نوعا یراسق دلوا تعنام هارد س هب هیمالسا تارغ نال وا مزام

 مش هرس ذوب ع ویش ود شار و هةن رم یاوتف هدتفح یرالاصءاساو

 نیل هور ۴ هسدلوا لرع مظعا ردص ن لا هدب وا او یدنفا.م هالسالا

 ۱ هنر دل وا بزنم هنصرف تفقو قره وا مدعت اب ه دن : يکسا كلود هلکنول

 | تعالع هنفدنلوا تیلو کلم لیدبت ھه ھا ود نادنراکچ هدیا لالد سا

 | موز هنسارجا تالدبت هلهجو قج هلوا تبناو ناینیمطا ړادم هنیفا و
 ۱ اصلاح ید لزرع كتسودنک يدينفا مالسالا حش تح توا ںوک

 ۱ اشاب ليڪا هد جر "هرغ ند دغر داوا شادا راسطخا قرهلوا هنامرگو

 | ییا دعسا.دجا م داز اص مالی ءال شو یقه درب هللا ل رع
 ۱ شاپ یل اج مدا اربا یساغای رج ےک هللا لرع هرزوا ندا اعم اقام دن ها

 | فارس الا بیه .قالاحو یرعسعرضاق لبا مورا اسو م ردص

 ۱ مال الا مش یدنفا هنلاءاطع دمخ ديلا هداز یدنفا فر مش نالوا

 هک یداو



 یک دشعارش هلکنو نواوا یعالتس لژوکرب كت هیلهلود یرکص 1

 یدیغو لار كد دا ل £ فأ هدالود تقواوا هک هراح هت یدرولی هاب ۱

 یک ا ل هگیار و یعم رکاسع ردقوت هيلع اش ۱

 هدلو-ا دما قرەلو زو یارادفر ئ a یدلوا رم ی 8 ۹

 یدیا و رکعت هداز هنوک ندنو یرادادعتسا هوو داو

 هدنس هعج یادتا هدفدلوب ماتخ یسان لیهییلس مءاج هدرادکسا شح ||

 مجصم تیک ها روا لا ه اک وام دیک وک ىرلار فح نا ماپ ناطاس ۹

 زور دئح رلداک مرا یروص> ر اسو یاعب ا لاحر ا ند ت داوا

 رادک ا ید رلیجربس و Ji 2 هن دیک مدخو مشح تایبا "و2 یر مدح

 د دج ماظن هش رپ راب ,رھکب نکیشغا لانختسا مرزوا كمك هنس هم
 د ا ممه ی داو شا قجهلوا م اب FT فو یرکسع

 مااظن و فلت یلاجر یلاع اوا | يلد رلب رک نوک لوا

 زادکسا كردبا قانا هدررا: اد : «دزوآ ثعا یده هک هناد ی + | رقن دلج

 قلم الس هل ر ظد قرص ندالآ ق وا مواع» یرلک دا راک هن

 دن دد ماظنو ینجهلوا رص هرلب ؛ رک ٣ قیاس 1 قاک یهوصضخ

 یرهناو اا نا ارو بلع جراخ ندنر هلشق یرکسع
 هعج رب هرژوا قلوا قاهعفدر زر کلات هرو ؟ لی عماج هرکص ۵ لح

 نورد عادر لوب هآلود ناک را هداموا ید یشادنا قام ال لوک

 رد رد هشاتکی "هرمز صوصا ییسع رافاجوا یکسا ( رازب هل ةا وا

 كرلنوپ رسا تمدخ لزوک هثساود ورمند رهنسزرپ هعوب و راشءراغآ زو

 م ر نوسلوا هس وسو هد وه رداکد یس ق“ ر واک ه را اح یعاملا ۱

 نالوا ۳۰ یرلجخ بولت ندف رطرب هد 1 اد 1 فص هدر قوا

 مجد نزاع رکاسع هد هاا شام ۳ جا ۳ سو هژ رازوس وللود

 یک یکلواهناراوقف اطر هرکص ن دقدالوا عالبا هر از٥ نالوا

 ردا ش 4 رد نکج هوس قوچر نده زر <= هر هدوهس

 یییمامو ر نا ریا هدقلوا راکاد رل ر ہک 2 هللا راک ماتا هما اف

 رج دن ره داف رکاب تحریر نادات دف وب ا یبا یرغوط

 یراکح.دنا راذک هرادک نا مولا ى - نوک لوا هک ادام ی دا

۹ 



#6۱۰۷ 

 | ردیس هم رط هشت كلام دق« رال ثداح هل واخرو نوان وا وب كاموکح |
SFR ۱ 

  یدش ود ن 0 ی ۰ یو ۲7۱0۴

 ۱ ایل ردیلع وشود یگ رک ۹ وا یا ىج هنا ت ر روا ف ؛ هز سد ۱

 ۱ بود یدولو ناس ده صرف یس هلو رک هر کصندک دنا ث ی هتسا را

 || ندداسف كراب ركب هدلا ودا *یدابم رواوا بااج یلارطاسخ عاوناو |
 رڈکن هبت مون یرکسع دیدجماظن اما یدیا راو یرب هسالوا فوخ
 | هدندودو هرادکسا كناشاب یطاق یلقر ,ق نوڪ قارا هرکصندق ہوا |

 یراوس نالوا دووە هد کاتە دی وا لر و زا تیام هش رادکسا وو

 1 دی دج ماظن یدیشلوا غلاب هکر زوتوا یرا د٥ نن هل رکاسع هدایب و ۱

 رسصعو اکع نکیشءالوا عاب هرا هبت ھوا ز وته یرک
 | تانا هدنرارفس

 | یسهفرف كوك رب كرانوب هرزوا یفیدناوا نایهدالاب هقشپ ندک دن! تقایل |
 | كرلنوب ندنرلفدلوا شمردلم ییرادح هلما هلغ هنصایهما ولغاط واياك |
 كس و درا اشاب , نج را دی و یدرزتسا للد هش ھن : رلع> ارات هسا |

 داب رب هد هلجر ارشح تج نالوا هاشم هنکنرد «غراق یدهنردا ۱

 | تلود یک هدلوناتسا واب لوا طعف یدنا هاب اشسا ف کج هدنا ناشو و ۱

 ماد هدراناتز لوا تهد هکلبو یدبا مرا یرلاژ = بانر عنات ات

دأ یلدا را ندیا مفکی وربة ی یتارقت دلج ۱
ی هسهوپ وب كشدا هدو دا ب

 ۱ ه

 تر دع را ,dd تا یزار ندنرلحاو ید لمار و نادږه ناک ۱

 بیدأت ید یرلسیضهب ندر اکا نالوا ئاخ تاود هل واو شا رفسوک |
 هکلا> او یدبا رویفاط دا ت تولوا اهد نیکرف یدیساوا شادنا |

 یدرا ردیا ثادحا هسنتفربراپ ریهگب هنب رزوا هدیددش تآ ارجا والثوب
 | ردسپک روشارب ید یلوصا دیدچ ماظنو رتب رولوا هسا قجهلوا هن یکل |

 | كتفولواهرزوا ییبدنوا رکذ هدنسهرمص یجداو و یس هن-زوءط نوا ینا

 مالکلا ةصالخ كنسبثاب نابکس هسجوق نالوانوقو یکی رک هناو-ا
 لوصا .دیدج هکییدلاو ردود ید یسادوم ةصالخ كنس هلاسر مات |
 لرد رب لا ندروذسحم ره نوجا یسار جا لری ط> یارب ی ؟تاوډ |

ک: ءژوک ی هلوگ ربذ جم قوج بؤ زام هوب ۱
 تبوطح ولزموا هک دمر دیس

PE PARE ثا e ]ا تنه 
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 | مهفس ندلنردسلاقمو دیلاح نارق یراکچ هبا دصق ءوس اهطة هقرط ||
 ۱ هلاحو هداژیگو هداژ ردارب و ردار كم راج ییسح یدا اد وهو |

 | هیش اتکب لوا هل غلوا یرڪکب یدنو ا شب وخو كيدزن یبک یس ہداز |
 | تبامر هلرب درب هدد هرکیدکب تواوا هد هلو رب یسودنک,و هدنسهلسف |

 | هلبا مالسالها زب یاهو او رع اوضح یدرردبا جر قح ۱
 ۱ ی عازر هر ارلنا لر هد نهر ولا هرجد كلا هب راګو هیصاش ۱

 | یاکتسا ندنرلیا ا یدل ری رانی ر تن ا
 تئذنو هدیرزرادو راد یز شیدا هشه و ردراک_شآ یر ها |
 | رز هلشف هدلونناتسا هللوا ,دنررادرک و راک والثم قوبحو تف> یرلکدلبا ||
 مرجالف یدراردیاییع یغاوا باباهر هلیرقنر بواک بادرک هزودنک |

 ۱ هالا هدق داوا دوروو هجو زب ر هوطخ هبناجورب هروک د تعج |

 شم یهقرف لوا هد هلدو یادتاندنر اراک یوطاناو ندلویاشسا

 "رکنا دم دان هلل را هعومج تره یدرلنوب هد راک دش ا ق الا كردنا

 هثدا ېدږس هلءسه ماخ ۳1 1 نر 3 هس ؛ ررلسم ضا اا قاصتالا

 هاک [ لد هاشداب ةا هیفدوب س یدلوا دوهشع .یرلفج هعاراب

 ۱ 3م هدهجرد لوا هلغلوا یرامولعم کن لک وی الفع ربا او كل رلترمضح

 0 یهتنا یدلبا ثارا یلود نایط لر و تا دا

 | درج دعقووب هروک هنفیدلش الک اید ندشاوجوب ك دفا مدام

 | كعد شعر تند هلا ینآ اقلاو تاکی رحم : كنارىكفالخ یهدلویناتعا |ا

 | یرصکی نالوا یخشارا هاخ ءوهف ماطر هدیتباب مق اولا قوب رون هلوا
 | هل و قلخ قوجر كوي كوګردق هدنظعا ردص كل رمصعات ندناذارا |

 0 اتهد هرکصندک داک هی هس هر ون شبا هدلاع یییداوا هدف ااسخ شرط

 | مارب هلن وب كنموکح نکل یدبا لکد نلاخ ندهرطاخت کتک هتسورلبا |
 | ردشابانوهد یراقلابذ لوی اهد یسرتسوک تواخرو نولت هدب-طخ ||

 | هدب وک روا تموکحهشب رزوا کل سیپدا یراکدتا کالذارا:ماطرب ارب ز |
 | رایغاوراپ نسو دنک ییییمرب و دبا هداعا یی هناعهر رکا عك قرد مرکب ||

 | ۰ تک نسوم دبر بعول و اتا نب راقوو ناش هدنرظب ||
 ۱ كناذارایره» وزولس هروک شدا هن تا ود هل کشو زکات و |

 ۱ CEES و یادم و کیس ها روا لس یکوا |



fu 

  WENE Sl oهدوهب 1 وا ردوو ۳۳

  ( ۱تروص رلثثوا تیعچ دن باد هد تعط هروک دم 2 نت اءقاو تاوج

 همیعطایف نکل بواوا خیز سل ید کرک طق نامه هد رهاط |
 نورد داو اتا و قادوایراو سوو اسان كايا مور

 ندسالاظم هیاعتلود نایلوتسم ىلوطالا یاعو ید رکا تنعلخ نور و

 یررمعصلا یناملرننوب و قفنم یونعه هلدا تیعج لا ءدنناب وب و هلت رالوارا رم
 ندنش داوا قفاوم هرکیدکب یرابلف هلغلوا قد دردن تیعمج قرف
  ۱دوح و٥ هدد_هاکهون قاخ لوناتشاویوطاتاو ینا مور نوت کان وک

 | ردشلوادوعور یراترشام قرهلوا تهن و لدکی هداوعدوب بواوا
 ] یزنکا ید ك دج رکسع نالوا دیدم اشا نجرلا دبع هکسدلاو

۰ 

 و قارا هرزوا ه ۱ والد دمو شد و هما واز رق یا روز شک وک

 رکتسع رب رګ راسو هداز رامح هدیلوطانا ار ی يا یراکح هبا

 ردب یینام*و و_لسا تن ک و یردهلا کد ندنتهگ یرار ویا دار دج

 | هلبا هارکاو ربسجوری رح هنوک هرداصمو هع رج كرءردکچ هن ردامو
 ی یربع لام نالوانیع» هلیمات هب رکسع فراصم بودیا رسیسذو بارا |
 | یی راکدعا ذخا ندنرابحاص كررح رفت كز هد تاوداو تالآ فراصءو |

 | هبنرح رکاسع فراصم اددسحم هرکصندک دابا 0 و لکا ی ی ۱

aتب رلنابعا یر هدلب ود ا  

 یرلنورد 2 8 من : رازاک سو لاحر ود رەد یداب و باس

 ۱ ندن رلفدل وا راکتساوخ نی رالاوز هلتوادعو نمعب دن زا ندولفاجواو راک رد

 | لوحد هته كنرف ییفاط لدهداس لوا اءاد یرلشب> ولفاحوا فسا |

 ۱ نینط یرادا روو هاب و ر دابا لود یه رفاک صااصخ یسهلوع« هتنرت و ۱

 ۱ یاععص یالارب هل درک حمو هدید مظم نالوا داد a زادنا ۱

 ارادا لیسو هاب راذوا دادم و روح هخاشود راتفر ۲ لداسع |

 وشو تف .د ی نقوش و برنا رافکاو لة ۱۳۹ زار ھ هدئرا تام

 ۱ هدنراش الوو هدلوبناتما یر هنو ید راردنا لامتسا لابلا ےہ ۶ ن

 | ا هل رللوا را ااو یر A هلا هجا رمز نکس
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 e و رس رس ۳ سس دوس ی و و

 ۱ ۶# 1۲ # ی

 رکو هداوساتا نورد رک هدانا یتددلوا هشیدناو شام ی دا فا

 هنردا یرلهل وهم راک حب شالقو را رطو ساوا هعوب ناو هدراوج

 تفو كح هر واا هات ناتسزارب ووش راحو راح ۳۳ یددوهج

 ید رک ور دکم هتطل ار اد ةثکس نو هزت هج یراق داوا طظاتم تص ر د

 مزاع هنصنء ىلوطالا هلا لاصفتا ندسشلانا هرم لس هداشلا لوا هسنشیا

 لاحوب نک رک ندهنردا ابشاب رکی هدا زاشاب , ھارپا یلزوپب رغا نالوا

 ناهاوخرخ ضب رکدو كب لبع«ا یزورس هدهاشلا یدایلالتخا
 ماطرب هیغاب "هذ لرد هرک اذمو هرواح زاردو رود هلا ناکدرکر س

 نالوا هدنروص هسجومو لوهه هرزوا كم زاو ندژ هعرنش بلاس طم

 ہرا یی رلو دنک هلی دههلو دعو یچج هل روس هدعاسم ھن راعدتعا

 هواه روض>حو لوصو هتد اهسرد كردبا راغلبا د-جراکبو تاک ساو

 هب و> | صوهدو هدافاو ضرع هطزوک ی عیعج دص امو یدابم هلا لو> د

 هداعا ھه الع ا ع اوا یروهج كرد, کک هب هئردا بوئود هلبا

 لو ییالب دوب:دسیسر ( عارمصم ) تولکهلویئاتسا هرکصندک دتا
 نیکعا ردا یهیدلوا شا كوف هس هم رز NT 8 ریس

 یهاشدا تاقب رشتو تافنلارهظء كب لما رکو یسودسنک رک

 هداج یرلبصم یحد شام نوح را دع ا اشاب رکب هدعن و یدلوا ۱

 ۹ رلیدلوا ناور
 تا رب والرد باوجو ضازعار اد هنس هک ام كند-فوود یدنفا مصاع

 روناوا جرد لګ ود ندب دل وا شمزاب

 هدام قح هئاوا ماظعا هحردوب ارهاظ یسهدام هنردا ( ضار ءا )

 ندادک و یا و برطصء یک هدزبانوط ی 2ک ندو هیلءاود نکا لکد

 تاود نالوا راقو نی مز نیکع هوکر هل و قلوا بل: شیاسآو نما
 هدف هیلمتاود ار ز ردرادبد ییبداوا هصرقتو نیش کلا ہرا دةم یلاع

 عاص زا داب كایلبا مور هس- دا هدنیهچوب نویلوآ مص هب یلیا مور
 رهاظ ید دملوا ی ال دم كي بل ھار اس را تقاورضاح یسنلاها یلوق

 اب رج رادع رک هراک ندرلزا قلخلوطااو لوشتعا اصوصخنواوا

 زهد ب هک اک دن رها و> یک یهاش هل ارک ع م زواصم ندکب ییرکب هوا

 < نما # ۱۳

gg aaa e a aan 
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 شد اکو زولوا لا لاوس هرڪو لافطا ۱۳۳ هجر دعت ' یتبدنلوا

 نم یسهداعا هب یرولس كنودرا ويد زالوا لب ا یهاشداپ تعفشو حر
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 ۱ یاسا ناما یرولس نالوا لخاد هنسلح هدنندوع هب یرولس اشا

 | یهدشاب هلیضرغكمرب ویدنا مادعا هدب و الوآ لفاغ ییاشاب هدنیحاصم

 ردشعا وا مادعا لاحرد

 یکعدتفج یخ د اغا لسععسا یلغوا یلکنس ر هداشاوب ه-تشیا

 نددنرا هدرورپ ودنک هی رب رد علوا مادعاو لق نکیاردانب وا یکنحمدنس هه
rیو زا روز قا ب ولوا یا عا جمهور اغا نط صم  

 روطر هلیک دم رطح ض رع كر هسعا یط ربت ها دانئسا ها و

 ت٬أعر هدا بآد هلا تعراسم هتلود یاضر لایت هرزوا هنا الم

 لواروخآ رم هنس هد چ ع هاواکم هتک رح هزان وج از هله جوو ندنکیدابا

 و دنک ام دقم طةف نو. هک هلا ی ات كنلغوا ی لکن سرر دشل وا نا حا یس هاب

 | قهکینیدلوا ییادقرب نالوا یرازآو من ر "هدروخ مخز نکیاهدنتمدخ
 | كاناقو هدنکیداک هنرادص ماقم ارخوم انا قطصم ردقاربو شّلوا
 ۱ هنشهرنو درونک هلیس هطساو لغوا ناععمرققرهلارمخ یغلداو اهدا ساغم

 ردشملا ماقتا كنسبدنفا كرهر دعا مادعا هدلتق لح هللا لاسرا

 یمادعاو لاد عوفو هلهحوو كنا هلغلوا داف هع>مرسیلیغوا یلکدسرت
 شرونک لزز هصایخ هننبعج هنردا قرهلوا تشخ *یدا هناصع هورک
 یرلت وب هلبا فو هاک و فط) هاک لر هلک هد هن رد اید كب لیعفا یزورسو

 ی هداواتتسا هد هلا شءرتسوک نربغ یلبخ نوا هداعا ه رب وارب

 لاخ ندکبرح هللاسرا تار رک ایغخ نار ود نکی رہ نارکفالخ
 قرهلوا دادنشا رک ولع دا فو هاتف ا هک دیک کسب هن راو رل وا

 یی راما كت شک نوا ندلود یالک و و ت گیم طا ۔ س یار 0 بوشنک داوه

 ینارو یرلقدلوا ردا دارا ییرلغج هيلع ط قدم وا ماذعا رلنوت هللاداب

 ییهاشنعالخ نرضح مامحالا تبحاو مان هلا راص>۱ ییه.طخ هتفه

 € دس
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 ا 1
 رابد لای هعیگ "و دیش هد سالاوخ هنردا هلنک رح ندورط ره رووا

 نط صم ناطاس هدارهش ندیا كن رگ هایصء ییاشاب زام طظ امد ةو

 یخدهرک وب ندنرلفداوا ش :امروک ن راز ف یارح تقولوا ینارادفار ۳

 قاشفتارب هدن را هنایه ےظعا رد ص هلا دملا راسه ردنا راساحا دا

 فبفخ هلبا لاحرو یلاوم نالوا ندنا رکفالخو لصاح یه کو
 هدا رھ اش تودنا لخاد ها "هرادود یحد یران ركب نالوا نعذلا

 عاونا هت رانایعا یا مودو ے:عاحوا یرھکب قرهلوا ندا هد | راش

 تاب قد هللا لاسرا رادضاک رعشم ییعقر لد دج ماطاو رطخم یدیعاوم
 رکید ندنفرط مظعا ردص هدانا لواو رایدبا هدکتنا لالتخاو هتف
 ناش 1 مظعا ردص یحد انگار ند هب یبا مود هلن رومأم

 هلبارا رز روس والود راکح هو نداق ی نک هلج 4. | یی كناهباو ر لەو

 یخد یسلاها یرقوتاسیصق ندنرلک در و هغدفد هتقلخ ییا مور

 یدبا راشهرب و رارق هنایصع بوکروا
 لوا كنجرد كردبا ممجت تارمشحولتیلک هدنفرظ تقوزا هلع هاش
 یسکسا ابو یناغا دجا رکذاا فلاس نال وا یسشاب یجاتسوب هنردا
 مزا نان اے دا رغلب كناشاپ نح زا دمعو ی ییهعدایم ناز و هددصق مان

 بابتارب رحاب نوا ك رر ونانیمطا هم رانابعا یلبا مور هلن یی لوا
 اشا نجرا كفو رلب دابا ماد ءا ییاغا رانا نالرردنوک ن دسلاع

 نړ راکدتا مايق ۸هتفواقد هلا ناصع یسلاها هدقدرا و 4 یرولس

 یروحءدقدءاوا تکرح هب ورانا نکا را شدا هار هلاعا چ هوق

 را ضو لک د هب ودرار لمکم هل وب هجرک اویدعا نایصعیخد یسلاها

 تعواصم یحدكنامقشا تره نالوا عمت هدهر دا هکلب كنسااها

 هجهرمسخد یسودرا اش اب نجرلا دتبعو یدبا راکرد یکج هی ہدیا

 روک نالوا هارهاش نوا واخذ لفن ار بولوا راحود هب هصاصم

 تالومتاتسا نولامه یودرا هد هدا شلبا روهط لالتخا جد هدنغاط

 روگنو رولوا لیاقیلج هزمج ذ ندق طره هدر قعلو هدنراوحو برق

 طقف یدبا رواہ ها هلا هلی رکسع دیدج ماظا روداطرب یسهبصق یعاط

 هدکم رتتسوک یی راهزاما داسفو هننف یهورک یرصکل ید هدلواتسا

 رادستا Rs هوق هدیاب و لر هلیشود هشالنو مهو ند بدلوا
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 ۱ یس وا لقا ند هة د ون ڭا ماوع ردکلیا مالسساراد هل هلا دادربسا |

 ردب ورم ینئداوا شرویب وبد ( ردانع» بب رغ كب هله
 هدنفلا دن یبظع ترادص وربند هتسزوفط یدنفا مسن مهار قجثا |

 ۱ لو روءا قئرو قتف هرزوا لالفنساو لابقا طرف بوئلوب

 | هشدناوب ندنابق هظحالم تلآر رلمطعاردص ؛ردبا روهج اص |

 | یسهحال كنایحد هرکوب ح ورشم هجور بولاغوح یساعع> و ابقر یی
 | یدیشلوب یفرت اهدناقرپ یتوادعو دسح كنبءاعصخ هلذلرورب نیس
 | لاجر ناذغنتم قرهثلوب هدنسهیعاد لالةتما ةسبااشاب لیععسا ,ظعا رد ص

 | نی داوطا كنا دن مهارا صوص#ا لبعو قبراشعاو لایق و كننطاس |

 تروص ند هاهاشفرط«دلاح ین داوا هدکعیا یی هنراءف د بویه هکح ۱

 | هوا هرو ڪارا رک اشاب یا. رکو ور طا ارم هلتهج یک, دعروک تعفاوء ||

 ۱ راتو لعمم هلا تاقرتسا یخدییا هدقداوا لو : نس>رهظهل لود

 ۱ نا دف ک مها را ها مظعا ردص یراترضح ناخ ماسناطاسو یدیشلوا

 ادنکک ها رم نب )همظعاردص نوکرب هدقداوا عاط» هنن ایم کهن رهن |

 ۱ هارد ( رد هس ارقا :دقلزاذكتشداو هد ورو دشرو قد اص تاغ |

 | تلود ا صم ۳ هد هاا شابا iG ئ راجا راو فالتان نس>

 ۱ یرلهرا هکدنک ندنغیدلوا لکشم ق الباب یییدوش كبلاع بار زالوا ۱

 | ندنشادلوا مدآرب لا-بفاو هاج صب رحو نرگس لاو شاجآ
 | یدیشلا هنازوک یرلهلانف واردره نوعا كەر وشود یادهک مهاربا

 ۱ یھ“ ور نالوا یزارفرس كن رلنایعا ىلبا مور تقولوا هاع ءان
 3 بوردنوک مدآ ا صوص هءاغا لب عسا یی-۶وا ی اکنسر یناسیعا

 ۱ ماظن هنلود هدکلر : هرکصن دک دشا افا لاجز نوا دقت هد همنس تنطاس

 تباجا یدواو توعد هقاذلا ینا هدنلو قاهاوخ ربخ هرزوا كمر و

 | دکنوج هدک دا تردابم هداسفاو لالضا یی رلنایعا یلبا مور هلبا
 یلبامور ند تک رح هثثناچ هنردا هليا ودرا لمرب هلب وا كناشاب یضاق

 لاحرد نن الا كالغوا یلکنسرت ندنرافدلوا شح وتم اناذ یرلنایعا

 ۱ قلوا تعلام كس باشا یاقو راب وا لالتخاو داف دعتسم ا لوڌ 3 |

 4 وا 3
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 هساا را دهن تا ید هرروص یکیاو و كار, و Es را

 هرایغاو راد ا رلیصاع هلا قوس ه رزوا ناتسو رم ودراو |

gesa aaa س سا 25 

 a حر سر جست تو هجده تو سحر سست سا ی تک

 هنرزوا لاو ردنرابعندناصو ص> ) كلرتسوک تنوطسوتوو وشرا

 هنسودنک نوګا ی ی E هلا هفاو رکاتسع كئاشار ر یصاف ۱

 هب با مور دی دج ماظن هلا هل.سووب هیفامعم یداردنوک یاعرما

 یدبا 2۰ ید یی
 هل داعسر دانا دجا ین ها هایدمک ناب رللورعم یتاب یجاتسو هيلع ءس

 ۱ ساری و هب ههردا بصا یسشاب یجاتسسول هنرداو باج

 یار كنءاح وا یجاتسوب یو امه یارس هنردا لصالا ف هکنوحو

 هتفرهنفر نکیا راشلک هدیا هظفاح ییاحاو فارطا قردلوا هد هبانک دح

 هللا لوبنات-سا نواوا ضار هسا هلذلوارذب لالخ یراهطدارو ماظن

 . لاها قرلوا اد قد رط عاظقو تارمشح ماطر هدنسهرا هنردا

 ییارفن كرلتو ن دراو ردا ترمض» تسد "لاطا هلییس یاشاو

 قلوا عارفا هنری« تااو رب قجهیارا ها ی راماظنو عالبا | هک

 یناتسو جد هد هنردا ند دصعم کا ۳1 وناولعت هانادجناهرژوا

 یدبا یینر هر اع هطروار هرات

 ههطقر نوا یسارجا هدنغاط روفکن ادا هصلیا مور لد دج ماظنو
 هنفنم نوعصم هلا تئارق یامرف یدنفا کاح بواب ردنوک یلاع نامرف
 کاح هلا موع راب رصک: كج دیا ,دافا یتفیداوا تمذ هضب رف تعاطا
 یغاط روفکت ارح هللا لاسرا نویلاقجاقرب ندنراکدلبا مادعا یی یدنفا
 یدئلوا رادتا هتعدضت كنس بصق

 بولک هرادکسا هلا لک رکاسع هدلوالا عیب ر طساوا اشا نجر ادم

 یک, هداب و یراوس هرکصفدف داوا لوغشم هلءا تامزاول لاکا تدعرب

 ندنتء نع ههنرداو ردشتیک هنفر ط هتردا هلا نلعم رک اسع ك ترد

 لیععما مطعا ردص ردعره نوهیج 9 زوصح دعق ددا> مدقع

 یراترمضح ناخ مال ناظاس هدهسپا هدب أر فلا هدیاب ول قخداشاب
 تراس هناشاب نجرادبع هلئاس کجادنا تاب هدصوص> وا

 دلج ماظنو ( ایاطخ هیاشاب نجرادصع هعقدر ی” یدیسسدمرب و

 ندوب وب عهلوا بایقوذ د کلید ندهیناسفن ناهلتسسه یسهدام |
a e er و و رس هح وت > ane ت 2 حب میم هم 



 gem ند درابتعا عبطااب 4 یو ا> Caê ره 778 رو ات طرق

 ۱ هکنوح یدناآشهروشود شات ها طظ یرھکب ىس ەملاطء ىت > هلوا

 | یزهطروایرهک:ندنغب داوا شازوب الءاک یتاماظاو نیناوق راقاجوا
 ۱ نارا هشدار هدرهبراس كردناعمج هدشروص ماعرمقن باج الا یدل

 | ردسیک كيردقوش هلبءان بج اوم ندلاملا تیب هی رخ هدلاح یراقدلوا
 ۱ ءوس هل وءهوت هدر دع یی لد دج ماظ) ۳ هدسعاوا قره

 ۱ دیدج ماظن هلیسلوا راکرد ی ی هلدبا فرطر e ءطااب کت الامعتسا

 | رار هاکنود او رک اتو یهورک یر هی ندنژک كنار ل

 ۱ یلتوا یلکتسرت هدععرو ۳ هدندو ی ممول لد دج ماظذ

 ۱ ن دیا کو بلغ هدفرط رر ی ۲ لقوا نرود عاط ه دهنرداو

 | ندنتنارمس هبیلنا مور كنوب هلنهج یکج هیمرب ولا هنب را ڈا كنب راکبهرد

 | مارعا هن رزوا ناتسسد رمص یسنلاو یلیامور الا هجورب رادی شحوتم

 هل شیوا رومأم هنر ,رزوا برسید یرکسع هنسوب یک یتیدنلوا
 | ندئسضارا ىر رتسفا رفواوغاوكب رغ یراولغاطهرف ول هیسور

 | هنتسوب اطابتحا هیر زوا یرلقیا الیئسا یکیوورپ ود 0
ib۱ یدک مزال كلردنوک ۳۳ رطاوا یعوح كاب رک  

 | ناکباتاراد هنکح هاک مزال غ | تکرح هدلوپه هیلعالود و

 هلذلوارد اص هینس* هدارا نوا یرلع |نایبار رخ قب ررطاخ حاول كن هيل هتل ود

 ضرعلا یدل هل ودامش روصض> ندرب یس هلج بولا هلق هګالرر یر ره

 ناسا یس هال ك دفا مسا 0 یاع ردص یادنهک

 نامر نالوا یغوبشا هاهاش رکاسع ( یوم ةصال یدیشلروس

 هب یبا موز 4 اهرفاو ر ؟ک اس اشاب ر نجرلا دع یصاف رزو یسلاو ۱

 ترابع ندرکسع كب یللاقرق قرهلوا هيلع رب رص ارهاظو راما
 ۱ ولو سم رکا بوالوا هماوا هد هئردا دوخاب هیفوص هللا بلتر قحودرارب ۱

 | صاح یهودرا هیلو د هسردنآ ضرعا هب ه- اقا عالق هرادهع ضف

 هدشو قلهاوخ رخ واهسنارف رک او كلدا رادتا هبهعقادم هل وب

 نکلا ودهدلاک یوق كن هیئنس تئطاس هسرد | تک ندرت كنهیلءتلود

 هژبارک اسع ۳ردفوب هل:*ییدا هنن رزوا راب سه نالوا ندنسانامر ود نک

 | د یسهعفادم كنولەيسور هسردا اضنفا یدلبا ببتر | ودرارب

 چ ردلباق
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 ینرهلوا هدنابصع لاح یسیلاها یاسر القو هدنهاطهروهش» دملق مان |
 هدااود هد هدا شللالوغس» تقو یخ ییسهب رکسع هقرفرب كن هساا رف |

 ناقیج هلحاس نوح ادادما بول ایواكناوصءود هلا ط.ضءروک ذم هعلو

 ززرسدارف ندنهح لوا قر هوا .درط و عدد جد یرکسع 'راکنا ك ر کس

 + كنس هرب رج ایل لر هک هند وا هسذارف کلام یویا نوت وشلوانیما |

 هدانئا یت داوا هرباخ عطف هلبا ایسورب و یدیا شابا ثبثت هنط,ض |
 ی رک ع مس لب زود رد هعسو ندنرود راایلاا هلا یس هع رک:هسدارف

 هداینانایک شع_زوب وهدنفرط هنوا كن راغاط با | یکی زوتوازون بولوآ ||

 یداهدناخ اد هسنارفکیبشا قرفزو و دک: کشو ۱

 نيود هد همان هطاصمرکذلا فلا-س یب دلوا شلبا اضعا كب رب ود |
 واهیسورو قلوا د-هعتم هرکب دکد نوا ییشا كنهیلمتاو د ند ھام ۱

 یگ وا لادا هت قەوکح همت ود ھهر ارج هلا هی یر روق

 هیسور هدنتاق الم هلا یدنفا بح نارماطویسوم ندنهیدلوا جردشیژهرغف |

 كره در دلوګا هدام یکباوش یسءاعیا قیدصت ییهطاصم كنب روطارب«ا |
 یحدیه> یه ماک دا یک دس راب بوحلا ك رع ةن هيلع ه.سور ی هیلعءاود ۱

 ه هيل هتاود هلهجو ره كنولهاک:او دیش هل :اود هزلکنا كنولهتسور |

 بدتس هتساهوااضما كندمانهحاصم هلا یعددلوا هاوخریش |
 هیلو د یدیسم رب 9 هب رب ۳ نانیم اب هب یدنفا بحم ود ردلکدهدامییکیا وب ۱

 لی ماودهدنلفرطیب یفرهناللوف هل های > بولسا خد فرط یکیا هوا |
 هب هبرا- نبه هند دنا وب هدلاحر شوشس» كب یسهب رکسع روعاو رتسا |

 یرب ندفرط یکیا رس هراج هکوبااح یدیارایا بانتجا ندکعتربک |
 یدا هدلکشم عقوء رب هیلءلود ندیدلوا ,دنعالفا. نامزقج ەل ربق ۱

 كنهداز رایجو كناشاپ یضاق هرزوا ینیدشلوا نایب «دالاب هک هل وش |
 یا مود وب كردشارپ چبا هدیاوطانا یلوصا دن دج ما.ظن هلب رلئرم ۱

 ماظن هک ولاح یدیایص وصخ لما كنون س تطلس ید یجدهنته> |

 یتیرازوک كنيفلاءهورک یدیازآ هئوک ندنوک كنب رکسع, د دج ۱
 با موروشمرترآاهد هبت رمرپ نتوادعو تباقرثلراب ریو شمردلوط |
 كغ رکسعدب دح ماظن قرطرهقئرا هدریدمت ینیدنلوا ارجا یخد هدشناچ ۱
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 7۳7 هح و رب و كن وا هعلکنا ید ن اد 777 ۱

 بويعا لوب یروطار«ءا هرس ور ف همان لاھ ینیدلوا شم ها كأ

 ۱ هلو و یدلنا نایمردفیااکنا اطر , کچهیمهدا لوف كتدسد ارف ۱

 یدلوا كب رش ید وا ءزیلکنا ۱

 كا هلهجو ره یردار یتبدلوا شابا تصذ یارف كلف كنويلانو

 نسح كنسلاها كنلف نكرواك مزال كعا تکرح قیفوت هنهاولد

 كردبا 2 7 وب فلاش WR بت ردار ق وعا باج ییهجو

 هفتم هراباتوب یحد یالوط ندوب هلغلو | لکنار اکا یا هدذرط لوا |

 یدا ج مو |
 ۱ كرا فیطات هدانز ییصخیح سس ورپ نا وب هدسراب نویلیان هداناوب

 ۱ نام* كن رکسع هساارف قأود ای ورپ هد هسدآ شەر و هیفاک تانیمأت

 | یابالا لباقم ا نرو یسک هنساه لوص كن رهن یر |
 قافنا تایهرب قرهلوا هدّتلا تاب ر ودنک ید یاود ایسورپ هدیلاعس ۱

 | ییسماغا تعئام كنواه-نارف اکو ندنشهدلوا شرب و رارقهنلیکس۵ |

 ۵ه-یموع آب سک ره ورندي دهر هلکع | یاکتو بلطوللود ما

 ۱ هراس هن یی هود یفا توشک داوه همود نکا رظانم هسداقهدا

 توک هلبا تغارف ندهلاکم نیفرط زور دسنچو یدالپاق یرلتولوب
 هتمودراكنلارف ایسورپ هدنر یرکب تیکت رفلولبا هرکصا دقدروط هرزوا

 یدلبا تکرح ندسراب ید هتراب نود قرهوا رو تر> نالعا یگ رو

 یهیتتل وا نم منا ر ها هقفتم لود لوا نده راع حجار سوا ولابحورپ ۱

 یدرولب هدارغوا هت - لک شو تارطاحم مظع ییسودرا هد ارق

 ار ز یدبا لکد لقاعراک یسعسریک هکنج هلاواهارف هد هرم دوشاما

 هيسور بولوا روح هفهروط قرط ی هلب > یلاح فض یاود اب رتسوا
 ندنرلقدلوا شلکج هثلخاد یرادودح ودنک جد یرکاص ج وساو

 زواایسور و یدیاراکح هیمهشت هنیدادما كناسورپ هدحاینحا تقو

 طابضناو هنتوق كن هراباتوب هدرهسیدنا هدکنووک هدانز هتب راتوق ودنک
 هتاغ مقاو هدیاوب او یدیا یغاشا كب یلاج كنايسو رب ارظن هنسهرادا ماظتاو

 4# ما ۶
۱ E 
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 ھر ات E ندنساہحا ك اود ناسه تورا همار 4 ریلس ناطاسو

 یی یس مانده ع ق افتار ی هر ەتو فاد هلع ندندب دح كنهیلءلود ۱

 یدبآش رعنا یاکت ۱

 هدر < الا عب ر لالخ ید لرب ود ر كذلإ | فااس یصخ رم هیسور

 هدنفرط تفوزا كردا رادتا ھاك ۲۰ ناپه هلا لوصو هسزاب ۱

 هب واند هسا كج هل بلد هن لوانآرب وا هساا رق یک ییدلردنوک هضرویسزتب ۱

 تاوج ییط ندواءریلکنا هرزوا كار و ڪس بن ر هنس هلاکم )ناصر ۱

 نان رح مسر مغنم هد شل : یرللود هزملکن و ۳۳ 9 ورد ورب رلکیسا ۱

 ی دابا تیمها س قولو لب و هی ه- ےک” ر تروص لاک« ندیا ۱

 هدهزنلکنا هلکشا تاوو سقوفویسوم لکو ساب هزلکنا هدانناو هک وءلاح

 یوصح یزد اصم یسلوا شم ها كهورک نیئسا ترح فشن : شنا ٍ

 یتاولعت ونک لر ودو ىدا ب>و* ی ھا شا قو> ك هك

 نکیا روم ام هک .a ۱ ماود هر هلاکم یافت هژیصح> رھ هزملکنا رسا كا

 ےظات دوك دوخ نەما طا یف J وک دم بونادلا هات كنارملاط

 نادنفرط یروطارعا هيس ور كنو یاودهزیلکنا ندنعذ دلوا شابا اضعاو

 یدبا هدکع | یعاسم فرم« نوعا یسهاماوا قیدصت

 لود هدر ده ییبداو لوص>ح هناح IE ید قلود ا سور

 بویلاق محو ربص هک دتا رکذت نفج لاو سینی كد هدنرظناب وروآ |
 ۴ ۲ را تک ةه یر الا هجورب و یدالشاب هغم رد) و شان ناھ

 یسارجا یس ٹٽالدہ هل وب هجا املا كرهیار و هل ربخ هنس وا

 هزملکنا ك هر وئاه ەد ەلاکە ندا نایرج هدسزاب هلوص> ر ریاکناو

 یسر ورخ كنواملکدا یتشدلوادعو ندنف طول هفارف یدرهكارف

 ماو ر رج تاکرادت نایک كردنا بلس ینماراوربص كنولا-ےسورپ

 هب یهیروشآ «دنراقد الک |ینلیم هب رج كو د یسالاها اسو رو یدلبا
 یرادص هب را وشراق-هب هتساارف هدف ر طر ھ كنام نت و وک قرهلوا بوک

 هدک دليا بلط تاحاضیا ندنتلود ایسورپ عالطالا یدل هلاحوب نویلبان

 یدنوا بلط هلم اعم وال وب د: ضرب نوا نیک یندح كنسلاها ایسورپ

  REYنان <



 تک سص

« 
 ۱ EF عاب کا زن رام من وا دوحوء یدعسو رایدشا منا

 ۱ نالواشماشاب هدلاح لزوک هل ود هد هیاعتاود ةا ورد هنس زود هج وډ

 هت ءاسلاو تاناف>ر دقت وبا طض هدر واک + توا ی روهج ناس رح رح رد

 | تها ج هرلیش هل وب ندنغیدلوا شمالباق مظءتو ربك ".درپ ینتریصب و
 یدررد ویدیاار >ا لر هیهرب و لبد

 ناو لدقنم هداب ز ق ك ینالوط ند :سهدام هزوک اروب ۵ لعملو دلصاسا

 هدع)ود توقف هنوک ندنوک لاتحا هه وع ےل( صم هدانناوب قا بواوا

 یدیاهدک ابارابطصا یورادع رحم هلا راطتا .A س ها زور ندنغیداوا

  e EEهرزوا كەر و تب و هن راو درا یک هدوزا ۱

 کارو ندنراغوب لوباتسا سای ود یهدررک د دهرق قیاسل ایا

 واهرنلکناو هدکیا راذنعا هلیناس یتیدلوا لاصمیخد هلفرط یکیا هیللود |
 هلا لعاو تا ید ینا هکدلبا فیاک ید دو واو قانا

 عاوناقرەلوا لع: ده ندنول هسا ا هتک او هیس ور یدیاهدقتووآ

 یدرارویٌلاح هم اہک ندلاغ هب ه-ساارق ی هیلعللود هلا دیعوو دعو

 نب رادتفا هحرد كلسودنک ۾ رکص ندنکنج 2 سوا نویلدان هکنوحو
 نالوا یربسض رکیاج هجاب وروآ داوو قالراب هلل و هارد تو رد

 هنفاسغ | راد خد ینە-اعلود هدن رحا لا صدا هب , ولطم ن ك ص كاب

 ندرللازج یکردنووک هدا ز لا هرکو ب ندنفیدا واهدنلما كما لاعا هد .ولا

 هیسورو « هزملکنا یی هیلعت اود بو دیابصا یسعلبا تداعسرد ین یتایتسارس

 یدیشهر و هدیکا نایلعت هنسودنک هرزواكلیا كىر ۳2 24 یرلتلود

 یید-,اءهتلود هروک هنا جلا درګ جد یسهرب و تیمش ۳۹ راشدا وراط3

 كس هندادما كنهیلعتلود اضتفالایدلو قلا هنقافنا "ریاد هادی دهن
 یمرک, یهدننیعم نومرام لازج هدف طلوا ندنک ودا یتیم هنس هعلاطم

 هرزوا كیا قوس هلع نالک مزال ییهقرف نالوا بک رم ندرفن كيبثب
 كاروبح هفافتا هلیسودنک یی هیلعتاودو شمر و تدنوذ ام هب ینایتسابس
 هبل یتسعسلاح زن اکو او شاشدعا لاحرب ؛ ی یبا مور هرزوا



#۶ ۱۷ ۱ ٠ 
 ۳7 یزوک ۳7 دک دنا لخاد هنفرمصارب ۱۳۳ ور, 9 ۱

 رایدت | نا یسسلاها بورک ههزوک ار یر ؟تسع نسلارف هل: وب

 قباسا یناک كوو ر ود بک یکیدشا هیلخت ییهفروق واهی-سور
 لوصا هداموا یدئفا بع هش روا یر و تأو> واد ردکندیلءتلود

 هنسوبو بلاجییسأت هدابز یردلوا نائم هللمقوقحو قالخ كنوفصو اس |

 هسارق هلسهلیا هسوریخد.دنداعسرد یکیکیدلبوس رزوس یلیخولود |
 یکنابویلوا دیفم هد هبا شاتاللوق ناسا ولتدش یلبخ هنت را زکتییصم

 یدتفابعو راد دلوانلاخندتک رح هروک هش را هعب اون فک د قرط

 نارلاط ویسوم هدفدلیحا زوسراد هراارود تونل روکرارکت هلا نارعلاط

 هرثوب a راعتلود هاکو قرهجآثح ندر طم كشف ہل دا رس ناتسد رسصها5

 نیسا وب لب ودنک كلردیا نفنصفوپد ردیلمرب و هطبارو ماظنر هغ ط

 هلاماوفرمع هتهج هفسشد یی نانعو ردیازس یب را-تکرح زسع>و |
 یدیارلیا |
 ار ز رولیپ هلند ردهداموب هدب رپ ندنرلشبا نیکرچ كيكنويليانهکووبااح |

 كينو ور ود وبشا یا هاج ییبدلوا شمرب و ادا لا كنهبلعتاود

 یادش هکنوچو رابداسشا ,رژوا 3 تار "یرهوا ما نیترات ۱

 ترغو هنر اس مالسا لها رربلاوخ نانلوب هدهطاام ارخ وهو هدسودر ۱

 هدرک دق ندنراک داک هدا شرعت هش راک ن ایر خ یراناض رود یرافاسوا |

 كينوورپ ود نکا نه هد اراذکو تشک هرزوا تدنهایس هب راجت نا فس كنه

 ندنراناصروق مالسالها نوح | یراق دناوب هد هيل هتلود دباسجچ یرهیفس

 ید ندنفرط رارلاود ندنرلف دلوا ناینسرخ یسلاها یک یرافدلوا نیما

 تشک قرهلوا تد رس هد کد قا رد هس زاغوب هتتس هلب رللوانیما

 تقواوا ن کیا روهج وکر كنو ورب ود 3 ءار یدزردیا راذکو

 قحر شب نوتلا حورمشم هجورب یدناراو یراسیک راجن ردق كيب یکیا
 تاودالاح بوک ھت دن قلود اب رتسسوا ارخوم ناکا ط.ص یسارود

 ییبرالالقتساوی. 4 مس هلهجوو رواکنوور ود هتشیاردهدندب هموق ره
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 | هتراباو هن رزوا یسلیا طض یب وراطق بولکییارم.ا هیسور یهدنفرط

 | هلبا قوس هرزوا یروهج كوو ود یني رک سڪ یهدایجالاد ید

 الیئساو طض نس هاف ءزو ڪار نالوا تکلم تموکح رفعه تب ||

 | واتیلک هل رک هبسور كي.حاقریارب و راریلکنا ارګ ندنکیدردتا |
 ۱ هداروج لوا هب رلعا قدضاو هرصاح یهزوک ار بواک زولغ اتطهرق :

 | بوش هدادما هلل رک مسنارف ك ترد روتبیلوم لارمج نالو
 یناهلت هداز كي كراواغاطهرف هد هعفوو و یدلبا ناشي رپ یرولغ.طءهرق 0

 | وراطق زولهیسور طف راءدلوا روح هکملکجهراغط قت را ندنغیدلوا
 ۱ رابدلات بوتایظ هدنفظ
 ۱ اهناو ضرع هب یأاع باب تیفیک ندنفرط اشا ورح یسالاو هس ول

 | هلبا هیلعتلود وا هیسورار زیدلوا رثتمو ل هفتم هداز كي هلعلود هدقدنلوا

 ۱ بو, <ا تعانف هنکیدتا كد ی هنایصعیراب ص ندفرطرب نکا قم |

 | لاعا یک یرکسعودنک هللا لالضا یتسااعر غاط هرق ید ندفرطرپ
 | یهیلءناود ورپدنفورب ید نویلمات یدناتلاحر راغم هقافتاراعش یسعا

 هیلهناود نکیا روشلاچ هغی اتو بلج هللا تافاصعو سود یامدا
 | ندفدلوا راغع هنساعد اوب یسعا النسا هتغب یکلعر نالوا هدنسهباج

 ۱ یالوط لزغاهس كسره هدئسهرا ایحالاد هلا كيوور ود هکنوح هعسد

 ۱ یرکتص زسلارف ند داوا یس هعطقرب رواوا یهنم هنامل قیلفو

 ۱ یدیشمک ندیضاراوب نوجا رو رھ هتکلم كوورود نداحالاد

 | انداع قوص رکسع هندودح كتلودر قرط یی ناذیئسا الب هک وبلاح

 ۱ هدیلاوح لوا كنهباعتلود نکا ردنیفیکرب كج هل هلوادع برح نالعا

 ۱ فرط ۵ هنن نسهراح ندشن دلوا نوف ناک هب هظفاسحم ییالفرط

 | یداوا روح هغغالوق ناسا هرس یخد هفرط یکیا طو هغمروط
 ۱ یدلردنوک ناولعت جد هب ی دنقا بح یسولیا سراب هدلو و و

 | ندنتاود هسنارف كرهروک هدرهترغ یبهداموب هوا هسا یدنفا بع
 | هنفرط هلبا لاسرا ها ولتیلک هسبلاها خاطر ول هیسور لاو ]| یدل
 | رول هیسورو یدیا لح یراعا طض یکیوورب ود یاغتالاب لردبا باج
 | رد.اک لیاد هفروقو 3 رف کو ر را كر اهدرب یو, یراکدتبا طبض

 یک هفروقو لعن سم یی واپ مص بویاوا تسود كن هپلعناو د ول هیسورو

 لک ورود #

۱ 



 هر  والع قردوا ندنر 0 ید ی رلئناونع رکذلا فااس نالوا

 ردرلشمردت | عبط
 یطوقرب جد هیزوا ی-غوا یوا ڭنەتراپائوب هدنجما نوا یابا ده

 9 ماست | دون هلو یافت او لار الات 1 نوا هدانئاوت قخنا بولوا 2

 یتوب یدنفا بح لس هشبدلا رولوا هلیسوهف وف هنادیم ننګ ییاارف

 یدنوا فصاو تاسکلاس در ىدا ش۶ا لاح ضرع دنا هلاک

 ند غر داوا ورش هاط نالوا لئام 4ه :ةرط هساارف هداتنا لوا هدا

 نوعا ییدصت كتیلارق بلاتا هد هماناوچ ینیدزا هيید فا بخ

 نوک دم هش رزوا یوا ش مربا راعشا وید رک مزال نکا ردقو ۱

 : رد ٹاک ملسف هنارلاطوسوم هرژوآ كلرب و هزوا سارپ یحد یطوف

 كرازمسنا رف رو مو مدعم هدک دشروک هليا نارملاط ارا ارک یدفا بک

 ۱ هش نادق دجآ یسر داف مد ۰ ؟ذلا فاس دم ,ءاویراکدر و و هبیلأع باب

 نکسمج -هژوا دعا یحد هز ردق کش داوا دءاسم هب وا هیسور رس

 ینا سو یا سو هن اوا س ء الشاب ۵2 دار 1 رال اوس وللو ضب رەق ولد

 نوت نود :rE یی =: کوو یارم زقاق ارظذ 9

 ردشایا روهظ ییسهلت-س» + زوکا ر هداننا ینیدلوا شاش ال کا یک یک رک

 قر هلړغار هنس هیاج دلعتل ود یروهج همس رب ارج الاب هور هک هل وش

 رارج هجالا یدل بواوا ی تلافک و ناعض هکلا تام ر هدنوب
 لکا شاو EP كنفرط ہدک داک مزال لاخدا رک هبهموق رم

 بو: کج ب کسع یدهفروق واهیسور نکیا طورت ادو كلردنوک

 هل : كساود هیسور یهدرکدهرقو شم هع یاب ین هموق رع رب ازج

 ما "لا تا هیلدتاود هسیاوب بویئسا نی را یماهزکدق 7 ندنزاغو لویاتسا
 نا کو هيا ەلود هلتهح یییدلوا فا هنلوصا قافرطب یکيدلبا

 زا ما رک سد هب هفروق هلرا هنیفس ندزک د هرق هصعهرا نکی ماقا
 یدردنا قالا هرکسعوب ها عاطا یغوجر ید ندهیلعتلود یااعرو

 هفروف هدلاح یییدلوا رکلد ندنژ هلماعموب كنول هیسور هبیلعتلود



E 
 نالوا هبراشاود هزلکناو هسور ك دبلملود ق ادص ۳۳1 ة ااا ۱

 ۱ یشزا یاد کو هداناهلعت ودنکو دشهظحالم قلوا راغم هساقاقنا ۱

 نوی هدا ترا سج ههوقن ینو یدن فا بع ءاش هوا س و ۱

 | هتناوئع قاروطارءا هث> ایم ندا نان رج هدنرا ها ۵ نیتلود ردو ه یدعش ۱
 ادن واه همان هلتھج یکیدمک ثحرب راد هنخللا رق ایلاتا نواوا راد |

 ا راذتعا هلن اس . کج هیمهدنا هوالع یشرب هل صو ندنآفلا نالوا جرد

 | ندنقرط نویلبان هدانا لوایح بوتلوارارصاندفرط هنواهدهسیا شابا |
 صوصخو هعفد جاقرب یناتسبع لارنج نانلوا بصا یسبع دنا لوبئاتسا |

 قئاونع ینالارقابلاغا تیاهن رەد یک بواک ئىدا بح نوتا |

 | نالعا نامه هکلب و یکجهیمهداتاقالم هلبا روطاربعا هبا زا هوالع |
 یک هس رول هلوبااتسا كنسودرا هساارف یهدایحالاد هلی ابرح ۱

 هدیر ذعم ماعم یدس-فا بع یکیشعا دیدهن یییدنفا بح هللا نایب |

 | یکی سماح كالم هل و یزیدا كيرغ هل-غارف ندنآقهاوا مدعا |
 | هدیواسش همان یدنفا بح هد هاا شال وا فیلکت یسهوالع كرلناوئع ۱

 ۱ یسعیا ناس ای3 ینکج هیعهدیا هوالع سرب هقشب ندیاسلا جردثم ۱

 | هسنارف نکردیک هدیالآ طةف بوئلوا ضاعا ید ندرلنوب هش رزوا |

 قمروتوا هدنلوص کا ید بو هدنفرط خاص كبو رعیسجناف مشت |
 ۱ e رد بلح چوا كن هطوا هدق دلقیح ھه . روصض> تویلبا و ۱

 | یسارجا كرل هلعاع» شمالوا ارجا ندنفرط هبلتلود یارغس ردق هبیدعم |
 هدنحراخ يل هک دق مودو لوصا هسا ىدا بع بوئاوا فیلکت ۱

 هدا نوا یجنا ضی مشت رکا یالآوپ ربا هل یخج هسیمهپا یشرب |
 ۱ هيا نوا مزب رڪاو زرا ةي هنی رس طقف قو نو هیالآ مزب ۱

 بولا چ نواه مان ناه قوب یشیاهدیع:تنیجافب مشت |
 | هنسمروتوا هدفرط لوص تانیجناف رش هلکءرب و باوج وید مردسیک |
 هرکصندرا ےک مشک ورد كسی بونلوا توعد لاب ییدارب ورارف |
 | قفاوم SE بوقیج هنن روضح كنوینات هلا لاح جوک |
 هسلارق ن کل ردشلب هلوا ارجا قلم میسر كرد دارا ید قطار ۱

 دزد هشنسهنرغ یر مان زووم ۵ كندتساا اره قطنوب یر زوم

 < نالوا #



 وڌ یخد نوجا یرارکید بوٌاوا اف ءا ندنفرط یرانسارپ اییئامرج |

 يدا قحآ

  رظنتم هیاوج ردا ناس هج . رلتلود ایسور, وایرتسوآ ین 1 رجاوب نویلیان

 | رلب رپ وکو قجارانایلو رلانقبویق ةارب ندلا یی هیکلم اصمهداناینپدلزا
 ر د شالوا لاو خشم هللا ےب ؟ام تاح الصا یک یب اهنا ھت سخو بنکمو

 هل وب كابالا ناناوب ن یترا ظن e ر هد وب

 متر E O 2 كويلات هدب ولت را هل تاوثع ی ر وج ییرج كوس رب

 ٠ لماع یناونعوب هلیسلوا هدسنمکح یساغلا كسنغلروطاریما اینالا یه

 هددساا لکد یس یکجدیا لوټ ج كنب روطار«ءااب رسوا نالوا

 هتک ر > هنهیلع كن هتراپاوپ ارظن هفلناشب رپ و فعض ینبدلواراچود
 سو أم ند:غارفاهنروص یکسا كلا املا ءرکص ندنو و هنخ؛دلوا ىلاح
 الا هصسهدعاو ( باف نل مکا ) نسهراح ییبم هسیدنلول

 رد شعاب دص یس هلتسم ن, ر جک هل ااة تساند او٥ یروطا رعا |

 یک (یس هسدع» هنمورتاود ت تلم نام رح )و (هسدقم هیمور تاود)هتشیا

 تولوا وح هل روصوت ینلروطارییا ایاعرج نالوا دا هلرلتاو نع فاتخم
 نالوا یروطارعا نیس ت هک دم ینیدلوا یاب ت تاودو ردسع

 راسو روئلوا دا هلت ران اوت 2( سوت سا )و یروطارمع | همورو (رصیق) تاذ

 | كنناوتعروطاربعاوربندتةور یداروئاوب ,دنسامدا قوفتو دقت هنارادمکح ||

 یروقر رانو هلذهج ینبدلوا زفلوا لوق ید هشاونع لارق
 ٠ بولوا لئاز خد هب راستعا تب نموا هرکو ب بولاق تراسع ند راتاو
 راد
 طعفو شلو لوصو هسیسران نوک ی کیا یالوالا مع یدشا نڪ

gkیسک هدقدراو هوا نکیشمتب هیچ هبا ها كوي ا  

 یتروص ی هبر قطن یکج E نویلبا كا دنفا بح ۱
 قرهژوایداوم هیافلا یک هدنوبامش همان هلغعا وا ب شتر یی كلروک منا :

 كنوپلبان هدول هدقدلوا لاسرا یروصرپ كفط ینیداوا شفا هما 0

 ندنفیدلوا جردن یغللارفایلاتبا بولوا روک ذم یاو: قلروطارمعا نکلاب ا
 کو لاحو شکلواراعشا ندنف رط نا رلاط یکج هلک مزال یبرد خد كنو |

ml و یوم سو وب e ee n eg 

۱ ۱ 

 دودی سس ترا مکس سرو سوم جز سس هه mihî یو صرع حب رم جم

 ی هر سا ره اس ی وا جی سس له ی Rar ها ی لا ها و و رس سد anê و سری رس tee سس aE دی سس در ی ست عصاره ست aes mann aaa e re سو سست سو تحت



 ۱ هاءاپ ىلع تاذلاب اشا نجرلا دبع هث رزوا كوب یدشود رسا ید كب

 | هیلصاا بر یخدوا یا ندکشنا روصو یافعتسا هلبا تعجارم |
 | ردا اشا هدنهافرمضتم نایاب هلنا لاسرا تمل كناشاب نچرا دبع

 ۱ هلبط وت كناشاب ایض نالوا یرکسهرسقرشو یسلاو مورضرآ هد »ب

 ۱ هدادغب هلا هی لیس تاکب ناول ی اود نار زا هدنرو ره هام د ح٤

 هند او أب وزوا ھت م هلک ردشمردنوک

 ییدتبالاخدا هنکلس انا یا را ییاروم لاشرام الاب هجورپ نویلبات

 هنس یلا زی کف لب نالوا فداصم همرح لئاوا شسیامقاسعتم یی |
 | فذوژ EE كوب كنسودذک هدنرخاوا تاک رد ترام ىدا

 | .دا اا یزکروو تیلوب سسارپ یسهریشمهو یلارق نیتابلعسو یلوبات
 ۱ عقاو هداننالا نەر لاشراعو یسهشود ) 4 تساوخ ( عقاو

 | یتویلباث یب وا یردارپ ودنک سه رکصیا یکباو یسنرپ ( لئاشوت )
eناوه ( عقاو هدایلاتا ا كيف یھ  ( 

 یدل.ا نییعئو بصف ییسلرپ

 ۱ اب تسوآ هدانا هلیبس> ی رکو باخت کانویلنات ورڼت دسقورپ هکنوحو

 | ینارادمکح املا a غا نا رج یراذو غل كنم راتاو د ایسورپ و
 | هک واح بولوا ردبا قبضا ینب راکوک یرلکوی و ضرعت هرکب دکب

 | نبه هشب راقدلوا دنب هنویابات نوتب نوت رانو هرکص ندنکنج عځارتسوا
 | ندنسودنک ی پاب داسحارب هرزوا قلوا هدنسهاجو تراظن تحت كنا

 | دةجال لوا هدانئاوب یدیشقیا رما هاریلاط یتسشلوا ظن هح الرب
 مدتسهب وج تهج كانال نوا و 4 کام وقومندنف دلو شملباب

 | تایهرب هيما یر دمج قر هلو ا لخادیرلسنرپ و ەقوداناملا ىل خرب نائاون

 ها ارف یر هلواهدنس ه اج تع كل هسا رف تبه و و قمل و ا لیکشت هب داصا
 ندنتنهانالا نیم روا لخاداکو و قلوا قافنااد وم:دنرلن هليا ق جلود

 قاوالخاد هه و هدوراباو كباب امر ةتسلح ن وبار یول بوقیح

 رارف هن راصوصخ ق لق ,دعاسم ید هثب راتموکح اس "لا رکید هرزوا

 دسر ی رکن وشا هلا ر هات دهعر هنب رزوا كنو و یدلر و

 قلانوا هدسهامهوب و یدلدبا شن هدنلناوا كن رخ الا عیب ر یسهب ره

 # اعامرج #۴

 | قافتالاب هلی ریعلیا داب و خربعروو هراد واټ دوا هنب رزوا یرلا ساما
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 | دادفب هدلاح یکیدعم هلبادورو هنارهطاشاب نجرا دبع نکیشااب هللا لوق
 | فیلکت هنره ندنفرط نارا هدانلاوب ردلوغش» هل هلان ییاهو یسلاو
 ۱ هدک دار بدنا هيج وت هنسهدهعودنک ناتسدرکو كر هيد زح,دیادر دسروناوا

 سم هلکشا لافغا لر هروشود هعمط یژولناربا هلدعو لام ولتیلک

 نجرادبع ردنا رار ا هدصوص> وب رارکت ولئار ا شوا فرطر

 كناشاب ىلع ینبداو هد كلبا دامقا ها تندر اوخ نیاشا

 ییانوا نامه هدرخ الا عی ر لالخ كرنلت دح ةءفد قحاوا یوم |

 عوفو هليا تع نع هنب رفس ناریا بوفیچ نددادغب هل رکسع قارع ك
 | ناس درک كلود نارا رد شا ایناو ضرم ملا ت لا
 كناشاب ید هد اب ول تبویلوا ندداومرولوا لوف یسهل>ا رم دل زا شوا

 بوبلوا قح كنيلاورپهرفس نالعا نکل رداکد ثح یاج ینیدلوا ولعح

 ۱ هدااح یتیدلوا ندداوم طوم هب یهاشداب هیس اا 3 رج مصو برح

 لر هبع وشود یرهقیق دو ند: هر د] واتادرب خار [اد دح تاغ اشاب , يلع

 تیفیکرب هدنحراخ ی س هقنط و ودنک یسعیا تک رع هنن روس نارا نا

 ثلدم قاشار هلع ےس ور حور شم هح وزب هاو هکندلاو

 هار 1 ھه رزوا كيو بودا فیاکت هب هتیم السا ت تاود یکدا ایکس

Frey:ییعاشم هجو یراخو خاد كتا اود ۵۰ "هی داوا شلردت  

 یاضص۰ قجا یرفس نار 1 هدر هجتدلوا محک باسر ن رکيا راو

 هد همان رها نالب زاب هاش اب  یلاباوج ین نبه هثکو دنا Ree و لاح
 ر هر دل وا هینس تصخر هنصع كل هلا صم نالوا دوعع» لبا نامئار 1

 رماوب هسپا شّلوا تکرحرک او تان ےہ هوا شماعوا تکرح رکا
 اشاب ع یدء علوا راعشاو صا مس و دنک یساباتدوع هدنآ یوصو

 فا روم 4دوع 4ب ورک یک یتیدلا ن هات چاپ هدهار یاشا

 تراع بوروا یی رالح شو تارا یم تولت اراش ضا قحا

 نا ارا نا او هدنرزوا دودح ید اشاب نجرا لع ند خد دلوا س هانا

 دادما هیاشاپ دااخو شع رو هن رزوا هنا لس ا ناصصتسا یسودرا

 نايس نالوا یساد کو یس هداز د اشاب یی-ء نوا

 هب راعا یدل هدنرزوا دود هل یساو سم ی اف هلر نک ادعمرب یکب

 نايلس بولوا مرهه یرکسع یر نا هد داوا نراك هدنفرط نا ۱ 1

EDR Eهک نما  



€ % 
 همر ارش لصق نالواناربا نارمک هرزوا ینیدنلوا راعشاهدالا و

 قرهلوا مزهنم ازربمسابع نالوا یدهعیلو هدهسیاشعشریک هيه راع
 یاود نارا ندشکیدتا زواج هنسهعط ناحاب رذآ یرکسسع هیسور

 یلاحو هتراپانوب هلک و د هبهشیدناو فوځ نوت نوت ندنفرط وا هسور
 هہلج هنفرط ودنک نود ناربا هليا دیلاوم ضب كردبا ذاا تصرف

 تادرب ظعتمو فاو هرسصص لاوحا هدا ازربم ساع یدلبا مای

 هایش ةملعم رک اسع هلیلح سدنهمو و ندهسذارفو ندهرتلکنا قرلوا

 | ندنغیدل وا ردپا تیاعررازرمسد ارف نالک هنر یمن نی ترشابم

 تتر وص لکت ثلثم ق اغار لا یاودنار و 1۳۳ نوبل جنین

 فرط .هس رزوا دصعءوب یک 2 ی دلیا فیت هود نارا هدرهاوخ رح

 A راطخا هب اع با حد شار دن وک یار ر هنارا ند هیاههاود

 هژرراهس هدانئاو یدنفا میفردیس ندوامش ناود ناکح او ندنشداوا

 واملف همانراقس ینیدلوآ شعا عدس هدندوع قعا ردشلردن وک هنارا

 9 یس هنلوصح كقاقتاو هروک هنغیدلش الکا ندنس هال همطقرپ

Selردت ارا طخ ارایش كجەدا بلش ین ی , داععا هر هسلار و لراواناراس  

 لودلانیب ول هیسور هدسانا تحاصم هنامرګ هل بس الک و نارا قح

 قفاوم هلود نون هان یتکرح هنب ہد هسا فورعم هلیا كلنکش دهع
 هدتفورب هنلعفو لوق كنول هسدارف اما بواوا قيال هک د تاود لفتمو

 هددس هرم ص ناسا هلا داو هنا ودادع) یناعدموب بو دزالوا راج راغعا

 ردح ر دم هدة هود رم هال ییيدلوا شبا دارا ید ىس ەە و رە

 تموصخو تدور هدس ولنارا هلا اشاب لع یسلاو داد-هب هدلالخ وب

 ینیددنلواناس هدنسهرص یداقو هع اس هنس هک هلی وش یدیشهک هر وهط

 نارا قرهلوا مرهنع هددتش رداشاپ نجرا دبع ینرصتم نایاب هرزوا
 ندنفرط هیئارا تاود هاکیا دادس ندنهاش نارا هللا راذک هفرط
 تارب رح هیاشاب ىلع نوک |یساقناهدنانسدرک ه هلب وع كلا شاب نج را دبع
 راذتعا ههطقرب ااوج هلثګ ندنسب واسم لناشاب نجرلا درع دوا بواک

 و ندتفرط والنار راما کیا ناب هد را "یداب یدیشنزاب هما هما

 4 دوف ۶



N WI 

 ار ولشاب یب اندنشدلو a رای لانا ,لاهاو را تشک |

 یزورمس كره دیا ا هش رزوا نانسب رص هرزواقلوا شلروک |
 هلا ردیعو ودعو مقاطر هب ودنک تاود نامر  هلی هطساو كب كب لععما ۱

 سا رعشا ولغاط یک هدشنیعم كرهدىا لوق راحات دوا هدقدسااوا عيل | ۱

 ۳۷ 1 a4 اشار .a قع 0 هح الا هدر دص هرخاوا 4. ۱ ناو دا ۱

 هش رای راضف یهدنراوجو سور نوح “الدا قوا هب یلاوح لوا |
 اضف وب هلهح و یماهناتکبلب وسا همش ن دق دل وا رادضا هيلع صاوا ۱

 یدلا ها طا. ضنا هګدلوا هل ء| نیيعت یر رادرسرق

 نات و هلرکسع كسب یرکیهداش او داما میهاربا یهلاو ی: ۱ مور ۱

 یدئاوا مازعا هن رزوا |

 هدشاب لاسم م حالا صلت بولوا یتا ٥ا سور ءدلوالا مسیر
 ندیا تقابل تاپا كر هل سوک سرد ندسهرابء ) حا!فطملا اىاو ) ۱

 یحاصهروهشم تافیل أن یدلوا ماکب هلبا س ردت سؤر رایدتفا هجاوخ |
 ديلا دبع رود ارخّومبواوا ندنرانوذ ام كن دنفا هداز تف یتا زرا |
 دنا اوب یخد یدستفا رع یرهدقا نالوا یراب رهش هج اوخ هدیاخ |
 ردندرانالا سور |

 بوئالب وط لاها یشان ند-سیدعتو E لراشا یضیف ین ناو
 لالخ ینلظفا ع ناو ندنرل داوا س انا مادیعا هلا مو هن . رزوا

 ۵ رقو هباشاب ؛ نجرلادبعرب ز زو یر صنم بحاص راص>ہرق 3 هدرح ا ر

 ےہ و یا“ ش نیک ص سم لسع هدوم یاس بح اص راص>

 یسیکب رلکب ماش یخد شعرم هسیجولاب هیاشاپ مهاربا ری زو نالا

 ییهج هی مدعي < هشاب هل ءا ولهرماکنا ار ۱ 2 هراب اتوب هرزوا ینیدوا ناب هدالاب

 بقا ر هدر ره كرد هدافسا ند تس هر ت رفظم نام هلرا ج

 یدمشعسود دنا لمسك یتتراجت ندو رطره هک هلا ار =| یدو

 ناتسجرکو ناتسغاد هلارو رع یفاق هوک راول هیسو ر ورپندتقورب و
 ناربا یکه ل ەلود هسیا ندنوب بو دیا رادش | هنسالبتسا كنب رلفرط

 شا تشا ۸:۵ د ندسیلاو> لوا لراول هسب سور هلکګروا یحد قلود



 نر
 حس

 ۱ نده>ورشمتأمدعم نانلوادار او حرد وربند راقوت نوا یجاصااو

 الصا هب هود لاو>ا كن دنفا صاع طعف راروک جاشحا هر الص هداژ

 ردرو ذعم هلا قل ' رمت امولعم هتاسا د هره هدناب ول ندتدلوا ینوفو

 ۱ ۵ لعتاود هرزوا ینددلشالک | ند هیفخ نایلعت نالبرب و هب یدنفا بیګ

 | لیدءثو مر ا هع طو رش مب دت رزوا یدعو كیوا هسدارف درع

 یتسودنک حنا بوشو د هنلما یاطدا د كبف افلا هیسور هدهرصوب و

 ۱ تقو كردبا باتجا ندههرمق ین رل هوم هد صا ءيداب و ندقعآ هبهبروا

 | هرزوا كمامرب و هتشررمس هفرطر و كماغا اشفا هدرفرب هک دک یتامزو
 | یدافا فصاو نالوا تقوباتکلاسر نکیشارب و صا هب یدنفا بح

 ۱ هدااح ینیذاوا مطاح یخد راناچر هنن را ذکتیصم هسنارف رف اا خ وب

 | لايم هفرط وا هسدارف هیلملود ,د-الغوا ككرل:اجرت ںودبا فشک |

 | هش رلترافس هبسورو هرتلکنا كتیفک هلب راهصعاشا والوپ رد شلریدتنا
 | هدسنس همان رافس یدنفا بح وید شءاعا لات کج هلب رب دنیا سکع
 كندا فصاو ید یدنفا مصاع ۴ ردنا ماهتا یی یدتفافصاو

 | ناشوا قار هراضح ورا وز هلته یفیدلوا تاذرپ لام هرطو حدع

 ندد داوا ارم كأ هناراو تمارق یی ری رحو رپ ردن هل قرهلوا راعفا

 ۱ نالوا هدئیس هر اذه نيع ضرف هراتک * هصز یکم درصد ) عاك بتاكلا

 رلب هادی :ییمالک كم ٌب دنوا بح هلر انار , کو دبا هیون ندنلا ارس ت

 رول رمص هلبا یجشلو كب رع كراو هیسور هرزوا یغبدنلو ار اعشاهدالاب
 هری ذ ید ندنفرط ولاب رتسوآ جنا بولوا داد نم هکدنک ینایصع
 یدتفا بح هرکوب هلساوا هدقهلوا هناصاهزودنک هلیساطعا هراسو
 ءاخاللا یدل هلبا لیکو شابایرتسسوا هدفدا قوا هر هیات و نکر دیک هسراب

 هب هی مص تاصع ) لک و سا ہاکغیا اکنشاو ضد رعت د ییالوط ندنول

 ید مزب یکیدلرب و هرب خذ یناهندنفرطر ولپ رص یهدنفرط اب زتسوآ
 ود ) رونلوا دیک ًانوهیش رارکت هرکی ید ول وا 4 هلءلوا در وجه

 e ا و



 مدعم هیلعتاو د سل ندلاوحاقیاوس هدنراق دا وا كجهدنا روصقورع

 نکیشلکهدبا هژءاعم هناراکنو مو هناصااخ تىاغەد:ەح رازى ارف رخۇەو

 نیکر چ كب هدنرظا رایخاو راب یروهظ كاس هعقو رمصم لوم أم ریغ زم

 راحات یخد هیاعلود هلغل وا بحاو تريح "یداب هسک ره قرفلوا یشرب

 دقق هللا لود ضعب رباغم هع ةة تاو ودنک لرد یالسهوروط لیدن

 | لك هفرطول هسنارف یسسلرد,اتمذ هربت هلع ن دند دل وارو هقافنا
 كنو دوح دوخ هد هسا لک د دو شخ ندنفاقنا هیسور هیلعتاودو كعا

 هن ندنفی دل وارارسنارف بب اکو لص الا ی هکنوچ بوب مهدی راد هتساغلا

 هدرب و ق“ : لک | ی داوا لاح یاضتعم یسافاا كردبا قلی اەف ۱

 دید د هلا ولءزلکنا یک ییبدوا د دخح قافلا هیسور هحدقم

 | ینیدلوا شماک هماتصخر هنسعلبا قم هدنداسرد هرزوا قوا قافتا

 خد هرکصندنوت و شلوا تقو راما هلبالماو تیل وربندنقورب هدلاس
 كجەدا رارمصا هدا زك aE هد هوا شکل ول روصنیرخآت

 لنهج یتیدلوا لمح قعاوا دی دم دوا لاا بسح هساا رولوا

 یدعثوب هساا زولوا دراو لاوس ندنف رط ولهتساارف راد کوب دی اش

 ه.سور هحعدعهو ندناجا ی همکح كاشتا یکمد#«نورلوا یسرب شما

 ندنلبف موزلمو مزال e هسا راتوب بوتاول شوا در دج یافنا

 | ندنراصوصخ قعاللوق ناساهروک هنفوو لاحباحا هلیسهدافآ ییددلو |

 یدیا ترابع |
 بلاغ نویلیان هک لاحو شءالغاب هلبقافنا ه-یسور هیلعتلاود لیصالا |

 هنویلبا ندنغیدلوا ش ی الشاب هتنارک اذم هلاصم هدسراب قرهلوا رةظەو
 داوم رب راد هب هیلعاود 6 هدب ودنا تاشاعو لیء راهظا ۱

 یعلاح هنصوصخ یسلریدااغلا كنهرمضم طورش هد هرمون ةساازاو |

 *# یدناوا لاسرا هسراد لاععتسالا حاج یسع یدشفا بح هرزوا |

 هسهسور ادا تویقنا زب وج قافتا هللا اراصذ لود اناذ یدسقا مصاع |

 | ناس هدالاب ک ونلاح ردنا ضازنعا ھه :ةدئلوا قاس هنا هل ر راتلو د هزماکناو |

 1 وروا لود س كل هلمناود ه رزوا یس هلسم رسم هرزوا ینیدشلوا ۱

 سلا هما کو : یک یی دلوا هد رویم ت ۳1 یسکیا قافلا هليا |

 تابا كص وصخ و و یدیا ندننیاجا هنامزررگ وس ید یسهردنوک ۱



 || یدیا هدکمد نکیدا ناب هنحروطاربعا هلیلاسرا یچلیانابم* نوسلرویب |

 | صوصخوب نکیا مہم هل رافس هدسراپ الاح یدنفا تلاح کكاذ ییعهاثب |
 | طساوا یدسفا ر نجرلا دبع دیسسلا ندهسیلعتاود ل اجد نوجا |
 | بصن یسعلت وب سراپ-هداسءلا قوق هلم هباب ر یجناشن هد "هدطایذ ۱

 ۱ یدئوا |
 ۱ 4 ۱۳۲۱ هنس مباوو # ۱

 هب ودنکو یداردنوک هبه نارفهليقب رط قالفانوکی نوا كمرحم نامهو |
 1 یرب هک یدلدا عیدو نولاسهمان هعطق یکبا ربارب هلانون امهیاناده

 ۱ نا قرهلوا هدهصوص#تتروص یرکیدو نیمه یعیدصت قاروطریعا ۱

 أ یدین یتاهاص»وتالاوم ۱

 || ندنداصسرد كنبدنفابح ندنغیدلوا قداصء هزورون مرحهرغ شو ۱

 ۱ یدنا وک هرکس نوا كايمور ترام تیک ۱

ierذحاصم كردبا فیلأتو باج ینویلبان تب روم ام ساسا  | 
 ] رارق هليدقع هدرفام هلا صم هدي هساارف هللا هيمو ر دوخان هیموع |

 | داوم رثاد هب هیلعتلود ارظن هلاوحاقاسیسو قاس هد رب دقت یکیدلرب و |
 ۱ نالوارضم هپ هیلعاود هرکص ندک دنا یقیفح هطزوک یعیدلوا بولوا |

 ۱ للراس كنورو ویسوم هکنوحو قعشاح دنس اغلا كت هب دهع طارش ۱

 ۱ تروص كند بلعالود ندنفرط نویلبات هدماکسنه یییدلوت هدن دا سرد ۱

 ۹ نام صوصطا يلع تولوا ناش“ هص دن : هنسودنک یسعلوپ هدایموکح ۱

 | اذکو یر هخادمیحراخو یا دلراول هیسور هدنفحنیتکلع هلیهان تاافکو
 1 بت نیس اب ااعر ر ؟دفاو عاط هرقویدهه و ناعضهش ید هدنود هرو

 || كرهلبدیا ثح عوضوم ینایفیک یرلتیاداسفاو لالخا نفرط ناتسجرکو
 1 تاراطخا اررکم وللوی ناب ته نوت هنس هلازاو عفر لنارمطم و هیلعدل ود ۱

 | درههد یدلک ید" یسرمص كرلتو هتسسا ند نکو دبا شو ع وو ۱

 ۱ رتارجو یاچرا هنس هیلضا تلاح هالا ییسهندج طور كنتکلع ۱

 ۱ كزوا دیسورو یسلل وف هنروصقذا و٥ ip كطزا ارم هی

 | یسهزاوعفر كذب و هناراکالبنسا تآ ارچا نالوااعور هدنفح ناتسچرک |

 | هبهیلعتلود یسالک و هسنارفو كهردتبا مارا ه ول هسا ارفنی راصوصخ |

 ېک ورع ¥



 یکیذلنا ماد هلاوح | کا كر هنآ دهءش ندبوا یسعلیا ۵.سور :

HF 
 هی ۱ هو سس سس سس a جسد. سو یا سس

 هلا ول هیسور امدعم ر اد ا قالفاو قوا دهمن E تيما

 هنراباتوب كداوم ضص« ى یک لاطدا ده رک طورش ناشوا دع

 هلام رح یراص وصخ | راب هلوبناتسا ند-ةرظو یمبظ# هلدب
 ردنشع وا هداعا قر هئاوا مارک او ماعا هلیس هدا ز هب ودنک و هداوا

 ندشدلوا تاذرب ژاغو شو یدنفا فصاو باتکلا سر هداشا
 یس هج کوو كنننکلمزر هنف رط كب قنالس»ا ىسەدول و قالفا

 زا ر فشک ود رولواسسم هللاءا ثنا زرو دبا یچس هیاغلا هلید واهسنارف
 هیسور یسان ندکعا سکع هتسعلیا هيس ور تیفیک هلم رەلول بودا

 یس هیفخ ها ماهم كنولهسدا رد د لا هیاهتاو د قرلوا بها هنظدوسقلود

 هدکلرپ لدا و)هرتساکنا هرکصندناو رادشا هنس رو سس كنه دلواه

 تک تیاکش ندلاوحا صد هاک و راهظا یتروص ه:اخاو دده داک

 دععتم هد وا ەزلکناهلاەياەتلود یہ یدلواردبا راربغا تامدعم طو

 كن هل ءتلود مه نکا راوتفو یخ هنت دم یا ضنا كنس هده اء قاغا نالوا
 سرا لاول هسذارف مهو قمالکا ین س هجرد كنلبام نالوا هنفرطهسذارف ||

 ۱ باعدنسا ق واقت الا ایمیل اراشع نيود ید دج كوا فن ا هل نوعا قهزوب

 كنهترابات وب ید ا راب دالشاب هما دصت ین هیلءهلود یالک و مودلک

 هلا هعفا دم نس حب :رلامدت سا وب رلنا هرژوا كمامرب 3 ت هاوو هئا( قنا

 8 ارخۇم یدرودداتو را رها هلبا رای ظعا هراکهاحا كرد | هلباهم 1

 یر کات هد هسا شا ات تدوع هسراب ه] رظد فرص ندموعه هناتسهل

 كنواهسدارف هلیئسح قالا هیایلاسا كنابجاما دو یسکارب هدنفرط ایناما ||

 ( هدناقرب كن هیاود یسلوا قصالمراج هیدیلمتلود ,دنفرط ق دوانرا
 نکمكنصو.هخ یدیدجن كنفافنا ءرنلکنا قثرا هلکیابلج یب رظن تقد
 یدریورارق هنیریخأتو فل وست هبت |

 ڭنەيلەتلود نوباران د نفور یراذکنینصم ةسلارف هد هرم صول هتساا

 ضو ضا راق س ید قلدسصتاعهر كخلروطاریعا رد ود کک

 هااراو یی ولطم هل ند هرسور كنهیلعتل ودورولوا طوطحم هساردنوک ۱

 هایت زر رب و ار د ARAN هل ول هیسور و ۱

 م ك ۱: ےک

* 



 | هلوص> تدور عوار هدشنب هارد هلیا هیلعنلو د ییالوط ندند دلوا

 | هدنرلشب هلبا هیلعلود هنب رزوا یرارصا كنواهیسور الاب هجورپ و شاک
 | یدیا شلدنا دب دح ید یس هده اسم قاغا نالوا یراح

 | هلغلوا مرهنم یراودرا ارتسواو هیسور هدهازسوا هدا هداسا لوا
 هنس هعتاوت هیاعلود كنءقوو و یدشک د یيتر كنس هعتلوب اب وروا

 كداضا ؟و ده اعمر وک دلم تح ی دل وا یون مظع جد

 ا ا ي بترا یرهماتشیدصت |
 یالکو قعلوا دراو یربخ ی رفظم هلهحوود كنویلبات یسادر؛كنوک

 | یدیسلوا شعشب ربخوب لوا نوکریو یدساک ترح هب هیلع ود |
 | لاح | قلو اریخ ات هلدابم رها هلا هنامزل راذعا ضب هناتسود
 | هدزوا ینیدلوا نایب هدالاب هدنساننا یممطنت كفاقنا دنسارب ز یدیاراو

 | مدسقمو ندنس هدراب فیلاکن ینیدلوا شم روتک هناسا كنوا هیسور
 | تالماس» یک كتا قب وش هرایصع ی هیلعتلود یااعر رخوهو

 ۱ یدبا راکرد یاععفنا یورد كن هیلءناود یالوط ندنساسرف لمح |

 | ییهیلعتاود هللا تآاقلا وارد نفور یراذکتصم هسنارف ید ندفرطر |
 ۱ سصع . ناللک هوقو ام د.عمو رلبا تربغ هب هلاما هنفرط هسساارذ

 | ندناجا یر هةینلو رسلود و شاک ابر كروهج ناریدم یسهعقو
 هل وا هدنتهوکح یاس ل صع فوسلیفر یک نویلبات دنخوپ ںواوا |

 رد-دود شا لاک هعوقو كنالاح قاسم هنعواسم كالم ۵-سلارف

 یعاجرا هنس هجرد یکلوا كنتنکمو دوفنو هنسیلصا لاح كن هلعناودو |

 ی دنا راب ونس رازوس والود ردن دنساسضتفا ییفاش كنهسنارف

 ۱ هدمت تب رفظم راسخا هرکص ندنکنح میل سوا هسا نویلیات |

 | ارب هللا ص ولخ زاریاو راست لابسیچفوارپ هللا كلسر همان هلوپناتسا |

 | هدکدتنا راعشا نکج هدیا موش هناتسهل هسیا زاما دن ول هبسور

 هوبات رار هلکمرنسوک تناتمو ناب هدنکلسم قلفرط نی هیلعالود

 ۱ ندق دلزاب نوبامه هماشاوج یواح یتناونع روطارععاو ىلش زاون تا

 | كن هیلملود قرەلوا دمع سلحم یخ هءفد حاقرن هلا لاڪ وا هةشب ۱



 0 130 اتم نیم هلا هساارف یاضداو نا كةن دلوا ش ابا فیت دیش زا

 هدنهانلب ر ود هسراب ید ندنفرط قلود هیعور قرهنلواذاصا ا |

 : یدبا شاردنوک صوص روءامر 1

 | رادتبا هتنالاکم هطاص» هدسراب هلا لیم هحلص او روا لود لصاسا

 ۱ ونک تواوا راشرت لوب كوب هدنه د كر هترابانود ن < ی دیشلوا ۱

 ۱ نوش يڪ نالراتنش هلا لک راتموکح قوحر رد ی” هاچ

 ۳۰ ۵ هدهحایذ طساوا قح بود و هدنسادوس قمل ا هئ 2ا كنجو اب وروا

 نارغ ( قرب ) و ( ولیق ) عقاو هدابنالا ییاروم ندنرللاشرام |

 | هتسدا یرایدنروق كو هلل و كلويلبان یدایا نییعآو بصذ یسهقود |
 قح هوا علام هالوصح هو ةا قاتل وا وزرا ھجان وروا

 ےگ س هیت وب لاوحا كن ه-یلعتلود مل هاک یدا تفکر

 قلاراو هلکسود فط هدا ر كە رکص ندا هده أدم هحراسفهلعتاود

 ۱ رارف د هر همام هدنرلش ف هسورګ الاغ نا یراتلود ا رمسواو هیسور ۱

 ۱ اشار ملک وش واد نیس هراح یم ثكنوب هراس لود ید ارلشمر و ۱

 | توشود هنسهیعاد قلوا راد هصح ندیسعل وب هدا رام ها يوا |

 | هیلعتلود یدا تبغ کر ثم ندنو ید یراالیئسا یرصم كز زىنا رف ۱

 | هلهذ ی هداف ضارغا لرانتند قرد-و هدینادع ظفح هتسیا
 ندلارلد ده یلررمضكي ہد هل ره رسه» ول یندرنسنارف یک یب دمی

 | یغبنلو ,دنهبلعهیهنلودیم الکو ضعباردیاراکفا بت نوین هرکص
 ۱ ملسناطاس یدلواردا ما ملا کلم تیماع لر هلعءاود یسودنک هدلاح

 ۱ لام هلفرط هس ارق ق رەوا بغار هنتئدم اب وروا ورد هوا ید تلا

 ۱ فدا رق هژس هطسا و نفور ووسوم تاعفدلاب هدنکلهدارهش ی” تواوا ۱

 | هلعءان رد وره یکیدادا هبناکء هنامرح هلبا وا یا نوا نانل وب یلارف

 هدنهیلع یسهعتلوب هساا رفیرکا كن هیلعتا و دیالک و ور ندئس همقورمهم

 ۱ نونا طو یدا لا هدف رط ترابا وا یسودنک هدلاح یییدلوا

 | هنواها راد ودنک ار صم هلا قد رقن د ندنرلههم نوت د نوش یار

 | هلنرافس ینوروب لازهج هرزوا كجا لصاحیوب ندنیدئوب هدنسوزرآ قلا
 ۱ زارنحاو ی وخ ندنفرط هیور هسا هلعلود یدیشمردنوک هنداهسرد

 شام هدا قی دصت هلس یغاروطارعا كذویلوان ینبم هنهیداوا هرزوا

 يک نما # % ۱۰ ۷



 ات صحت ی

 میوضود نون یدلدا مادق و چ هکمر دا مارک 9 هته لع هسا و

 و فوز قرهلوا مو ی 4 ندا ندد دلوا یرادقر ۱۳ یی هو تا وا 4 زا و

 یسوف هلاکءر 1 ۱

 : اب ہا ط ضط E هروذا ۳ هلا el جد 4 هزاکنا وااو س ور

 همام اس رب ییدح ت.اع قر هژوا بڪ ی آ 2 قلود هزملکن ۱ هدک دادد

 یدالبا بر>ح نالعا هبا ےس ورپ هلا رشد

 ۱ هب هک اوم ف هیموع راکوا هد هرتساکتا یک هب راک ج رسوا هک واح

 نفو اچ رک | “د بالا ي” نع كر نسارف اس فس بور د دالا

 ۱ شو او ها ورا نو لد تراهم 4 قو هددام و ابد

 نوا یرادف ط ها صمد 2 لا ردا ت 2 فو ) تا ) روپ ته

 لا هرماکیا هدانا لوا ارظد ۵۶ داوا یک و یاب ,زماک را شف ود و. و۰

 | میسر رمگنء ی>ح بو دیآ توف تسا لاج هطاصم و لمس هرا هسلا و

 ۱ ید یاس هب هرماکزا كي»روناهو قر هل.>ا یسوف هلاکءر هدسراپ

 یدیشعالشاب هپ هرک ۱. قر هلوط ساسا
 روه ید هدام رب كج هرب و توق هناا هطاصم هدانا لوا هخ و
 ۱ معمکح یس ه ده اسم ع روس رپ روک ذم هدالا هلل وش ید

 دم اکنهیر دتا اب ۹ ۳۶ ع وط هو راط بورگ :a حاملا د رازسلار 9

 | ا سۇر ع ا یرلاع هفلآ منطع ند رول هتسور و متد هوا

 ۱ ن داریم هیسور ناناوب هدفرط لوا بور_دنالقاا یب للا ھا یرلسویفسیو

 | كني ل زاغو و راطق یلاحو یلاربءا هیسور هنرزوا ی رلع  هنامتسا ید
 ۱ زو جاقر یندداوا شکود هز> او كلردبا ذاا تصرف ع هنط طط

 | هرص £ نس هعل و راع بوسخار هلراولغاط هرق یرکسع ةسور

 | هترابانوب رلشغیا طبض هلرس ه.والم ینارمسن الابم كنب راظفاح اب تسواو
 ۱ Sey نان قعاو ۱ راد یخ نداعوفوو

 | یوا قوس هت رزوا وا هس وز كا رک ع ارمتسوا هقرفو دوخاب

 یکجهدا مایق هیرح هجر دقت ښی د لوا ارجا یسب رب ندنُش یک اوبو باط

 هغرو.سزد لاحرد لر هشود هغالن مظع ولاب رسوا هاکعیا ناب اءطق
 ید هووس رکسع نوحا یدادزسا كنوراطق ر ارب هللا تیفیک 1

 هتشاا رب هل ود ن رسعا وا ضا ا د لار ها هم. سورو شم ماد و

 یک تشل



 فطر
 تالب ر دع ص ەد تک نالوا اد :a :صوص> RE ندنغیدلوا

 نابسورپ هسیآ یضرغ كن هنرابا:وپ یدلبا قیدصت هتارجا تا و
 رابص ندعلا هدفاشا هاو ودنک هلا قد ره ند هقفتم لود نوت نوت

 رارکت جم ووغودورسوم هیلعءانن یدنیا لوبو یتالبدعتوب هلیسلوا
 زود نکس كيب مقاو هد هدعقلا ید لالخ هلا لاسرا هد هن رادانوپ

 همان دهد ههطدر ر کد هدن-هل نوا كن سکنرف طابش ىس هنس یتاا

 قامنا هدنو ارز یدا رغا اهد هدنفح وا ایسسورپ هسااود یدلاصما

 یس مق هر ر لکنا كن رل رهذ ایس ورب هد هسا لک د حرص» یص وصح

 یب راط رش یس وا قبدصت كننآ ارجا ۂفاک هحاب وروا كل هسنارفو

 یدبا یواح
 راطظا اوج هلا لارا هتلر : هرژوا قوا قیدصت همان دهعوب

 هنژوا سوپ نالوا یمافقم ات یلارق د ایلاشاو ایرغسوا هدانا یییدشلوا

 ید فزوژ یردارب كب رابات ویو سابا میلسا ی ار * هل ساکلا كيدو

 ربارب هلیس الهاف نوش ینیلوراق نالوا یس هکلارق كرد التسا ی یل وبان

 یدیا شبا روج هرارف
 بص لکو ساب یجلووغود هلا قبدصت ېب همان دهعو قاود ایسورپ
 یراتهوص> هدنهلع هسا رف كن رکاسسعو یلاها ۱ ايس ور, هد ھا شا

 یدلاق رمتسم توادعو نیک شنآ هدنرابلق “هریو رسم
 هدازك, هدندنع هیسور ییالوط ندنسب راک نولت راوطاوب یلارف ایسورپ و
 هراح هثساف كنفلت هود هبسور هليا ترذعم ناب ن دنفیدلوا یو

 هلا هصو ص ت درا علعت یراتخارب مات قا وسور ود قود هرزوا قلو

 یروطارعا هچبسور هن رزوا یکنج جیارتسوا یدردنوک هغروبسزتپ
 لر هلیکح هتک هلهلوا راحود 4 هيظع تينو ام یردناسکلع

 رارقرب زونه هنکح هدنا تکرح هن ردق هتفو وب بودبا توکس تدمرب

 هدیسرون قاطرب برو هظ كصعوب ید ییلخ هیسور یدیسشهامر و
 هدکشا لج هتکلرس رعب دن كنیروطارمءا یانرفو الگو زس هبرح و

 یردن اسکلع یتاحاضیا نالبروو ندنفرط یلارق ایسورپ هرک وب رایدیا
 هدف رط هسسفارو كاتاود اس ورپ ردا افصا هلا ناعذاو لوق شوک

 هدنص رف كلبا هلا باج ییابسورپ ںوناق هنر داوا هد تیروبحم یلباغ
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 نواب ردشابا ابا ندلوبق یب هطاصم هنابولفم هلب وب یردناسکلع
 | یشرفظم کهدهاژسوا هدنلاح "هجرت يیيدزاب دنت هطا هنلاتناس
 ۱ بلاط قالد هللا ےن ۳ ر یروطارعا اب تسوا ) کرد ص ندک دتا ناب
 | هلکعا هطاصم یام دنا ب راتشیرو هدنگا قدسنخ ر هدو داوا
 | توت هعرلتسود هلا یاءضا یگ ران رس قا بواوا لاق هن هطاصعم

 لورو ھن . روهج ایلاسا نعد هیابد رابهول یساکلا كردو هرزوا كمرو

 ندنروطاربع) ارس وا نیراطرش قلو قالا هتک ار هر واب یساکاا
 | یدخس هلاصم نامش نولوا تقو ههلداحو هضراع« مدابااعداو بلط
 هیسور مدسا فیلکت یص ید هل ول هتسور هر <ص ندقد:اوا اضءا

 | كنتاود اسوا یدیساوا شا لوبقو یدس ءيا لوبق یروطاریعا
 هے سور ن دنک و دا ىح هوا کز !ساو لوق ییرفحو للا
 کادش كرك نولوا تاکو , تعا هنرهسو ناش نیکو كن روطارعا

 ۱ راهطا تشعاو داتعا او تام رک و تا واتس وشراق هراکزور

 | هتاک رح كوكا یس هلبفتسم لاوحا كنابئد وربندتفواوا هلیسلوا شبا
 یهتنا (مدیشعیا عالطتساو ےھف یتغج هلوا فوفوء
 ىسەيد اليم ̂ ےس ا رول هرکس كيب نالوا قداضم هب مدععاا ید ل اوا

 4 هیک اله ااو هیلام روءاو تدوع هشرات قويا هدتسانأت نوناک

 ندنراطن هنم اکحا یارحا هلرماغ لدوهع ییدلبا دفع رار 4.ات تم

 ردشمالوا لاخ
 هد وقح هنادیع نوا رابجا نرل ص ین هسدارف یاود ابسورپ هک و باح
 ,كروصقفاوم هنهاوخد لهترابانو و هدیفالخ نوت نوش كلوب هرکص

 ارت ازدا شا ؟وڏوط هنن ge یسعیا اّصما همان ده ر

 صوصخاب یداشلک رغا ل ۵ اط یرکسع یراهباغ هحردو هداینالآ
 لوا ۵-۵ حافر یطرمس قلوا دلهعم هنگام تیهاع كن ر رب نیتلود

 رافهودض اباک هنالواقع نالوب عوقو هدنب یلود ایتورپ هلراثاود قفتم
 تیفگر كح هدیا لذت هد هسو۶ زابطنا ی ولاینسوز ن دف دل وا

 هرح دساوا كج دعا قیدصت ی هماندهعود لارف اور, و یاني

 راک رد یس هناك ل)رسلارف هساحا یو ةبراعو ن ندنکح هر و دعا

 € ندنبداوا #



 هرکص ن دهه را سو نال وا یحهلو عوفو یسادر 7 او

 ندا ر زتسوا نویار ز یدیشلردنوک 4 هاو هرزوا قالوا ع ورس 2 هب هلاکم
 فا ساوو لود لر دیا هژهاعم رغا هک وعو دویسو» هدن دوع هبه نو

 ثنوا يورپ .هرکص ند رفظء لاسودنک هدهسا شرو هن زوب

 لود یجااف ٠ی یییدلوا شبا ارحا هدنفحو دنک و یتکیدلبا راک ذا لبد

 ها طارش صدد لر هروک ینغب داو رضاح هارجا ید هدّمج هقفنم

 ندنکلام.بسورپ و هبایسورپ كهروناه نامش بواوا یصار هب هحاصم

 ( ولیف ) هلیکاسرپ ( لئاشون ) وهیهراواب كنس هعطق حایسنا

 دهعتم هکله تیماع كرکیدکب نیفرطو ینکر هب ا كلا هقود

 pS هل مظت هم ا دهد هطقر نی نط رش قلوا

 ا اض ءا هدلرا نوداک

 جد یرلصخ رم ابرتسوا 4 نارعلاط یرطان هبحراخ هساارف هدا اوب

 أ یکل زوم مع و يك ویلدات یا تواوا هدکعا هلاعم هد هخا صم روع

 هرز وا ید داوا ناب ه- الا :درب و یدیا هدءلوا بح وم یال مطع

 لوبان نکشعا اضعا یسههاندهع قلفرطیر_ هلبا نوبل, لود یونان

 ییراسکناو مارهنا كنا ود هسلارف دنس هرزاح راغا اها رطیس ەھ ارق

 هبسورك+ یکیا نوا یک ینبدلا ربخ یتفج هلوا لاد قافلا كنابس ورپ +
 هدرا كرازسنارفو _ هنس مرک هیلو ا ارم ك رکسع ناکنا كب یتااو

 هلرادوب ك رکسع یلوبان كس قرف هرزوا قءردنالفابا ییا لاتا ندی

 یتساسلا كنفلل ارف یلوبات نویلبا ندنغبداوا شالا هدعانم هتسعش ر
 رای دل ا> لب جد هند كو یزاصخ رم ارم سوا هلغەردشالرارو

 هرکص ندشاب رج هث>ایمو هلاکم قوجر و یدلوا دب۶۰ ؟یدش و نک

 اصءادءاز طا ےہ ههطقرب مدت شا زوا نوک هاو هد مداد ع روم “و

 كندنو هل راف سه راو نوب رد قلود وا 2 هجوم كاك رل يادا

 لورو ها با قر هژوا رار, یجدوراس طوو اجالادو هارب / یتساکلا

 هډ دو, د هل اه س وط ادم ل اهو اکو و دا ل ر هی ها واب یعایم»

 هډ هل دام وب هد هيلا شمچآ هیایتسوا اثار یکیا نالوا نیو
 قنارف نوبا فرق هعند ندک دتا 9 هوس نورلم ترد یاو دام وا

 زدن ا هنس اط ءا هبد رح نا ذی جد
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 | تیاغ ردق هلاوز ةو قرەلوا ر فر ۲ هغاناش» رز هدنروص ی وافن هن

 رارق هزا ی رک ا معواو هی ور هر ص نده داوا هب راګر هنازب رو>

 ۱ یا وط یسهفرفر رول هیعورو ولدنا بة وات دش )لزتساارف هل را هر و

 | كرول دیسور هلة رق یرزوب هللا اک رازمسدارف نک ندن رزوا كرالوا

 ۱ رل:دلوا قرغ «دراوکوب یغ.چ
 ۱ كس ASE ار واو هيسور هدول تواند یسهنراګ جاوا هلیح ون

 ی راک هلو بود قوج کپ هةسب ندق دلوا رسا یکی ریو ف یک مشد نوا |

 هرازمسنارف هلا ح الس یر ,ط رب« ارت وا هشرزو كنو ید هنلاراز مارف
 ا هک راتعوب بواک هخدزن نویلیا هرکص نوک یک قرهلوا س وأ ند هلع

 نوح یر اک ج هنرلدکدع كرلوا هیسور هلیساعاا كناو یدبلیاا-ص.ا

 | صالخ ا لرازسنارف هسخو یدنلوا هدعاسم ندنفرط هوا او

 | داوم هدهنانو یراص>يم اتتموآ هلا نارمل اط ویعوءو یدرازامهلو
 ۱ را. داوا لوم هلرس هرااذم لز دطاصء

 | هل راک رهداب و خربغروو هراب واب نالوا یرلفقتف لواپلرا هبا نویلپا
 رهش هبا ےب ظنت یس هدهام۰ ینافنار یواح ینه طردت و هیطفح طور
 هد: وا نوناکیس هد اليم هس شد زو زکس كر نالوا قداصم هلاوث

 ندک دار ویناو نع لارف هن رلکس رم عرج روو هرا اب > ومو یدل ږااض ما

 نا كسزوب هتغللارف غرمع روو نویلءرب هتخالارف هراب واب نداینالا ر هةي

 لر یضارا یواح یسوفن كم جدا نوا زو هتکلکسرهدایو كب جوا

 یدلر و رارق هنفااو
 | لار ابلاساو یلغوا یکوا كن هنرابانوو یزد كلارق را واب هدرب ۰

 | یزف كنلارف عربعروو هب هنراح وب ود ژ وا سن رب نالوا, یت 2
 ندنسابرقا تئس هک روطاربتا هاا ردو ههو رز “ا ر یردار . كنهنراا وب

 قوا حاکن دفع هب . دهع لوداب خد " رد مان هراحود ود ياتسا نالوا
 یدلر بشال را 8 یرل صو ے ع

 نویلپان ردنهرطیاود اس ور هل رومام ینا باک ضهبالا هجور
 نرم هب را چا زسوا جم ووف ود وسوم نالوا شل ردنو ڪک هنب زت

 تا ها یورو ر ر طظ نو ٍءلبات نیک "A هنسود را ھوا هد لوا نوکر
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 ۱ | كتسودرا نسنارف نامه ندنراقدلوا زو را یا

 | هدکلر رار وطارععآ یکیا هلکهردرب و رار هتکرحو مو هش رژوآ |
 3 اا قب لودرا هدنهاک شا ی بس ه5 جلزسوا بولک كرد تکرح ۱

 ۱ نکیشعا برت هدایژ هناروآ نویلو رانا هل.تسودرا ید هتراباتو ۱

 ۱ اوک هرزوا كمردا هرواش شاكا رب E ر ییزو رگ راول هیسور |

 | یقسودرا نیا هک هرزوا ڭىزاسوك یتروص ضش اکج وریک یشانندنفوخ ۱
 | یدلیاذاحا کود را ین عفومرپ كرهکج ورمک تعاس چ وا بوریدلاق |

 | هدلاح ناشدرپ نشودرا هرومآع نالک نتا ندنفرط یروطازعا هیسورو ||

 | موج هتیرزوا یمودرا هسسنارف رولهسور هنی رزوا كلوب یدزتسوک |
 | رلبدشود هثسادوس كتیارسا هما هدب وداشوق نفارطا نامه لکد |

 | .دیرحنف هللا نارف" شمروک برح قوچرب ) یرللاج ایتسوا یکسا
 لاب ك اورپ هل وب هب رزوا كنودرار بک رم ندناطواض رهام
 | سوهو كنههسور هةمو ندقدلوا دیفم رابدروګ هد (رداکد

 | راب دلبا عایسا هلا نوت شوک یی را زو سوپ كرنا یتاطیاض |

 | هسنارف رولهبسسور ینوک یجنرب كيج رفا لوا نوتاک تالذ ىلع ءاب

 نویلپاث ینب راکدلبا رادعا هتکرح قح هداشو ینلوق خاص ك_-ودرا
 | لوا ندماسشخا ن را قردلوا رورسم هب ره یروشا كج روک
 ۱ یرلنات هدد وا هل ]ول هند هل شلب وام هر ۲ جاقرب وید ردع ودراوب

 ردشایا راشزنتسوک یخ هدنسیداو ددرو فوخ راهظا هثب نوجا

 | یتوک یعتنوا كناضمر رهشو یکتا كنیجترفا لوا نوناک ینعب یسربا |
 | یتسهقرا كن ودرا هسنارفراوا هتسوربوئاوا عورشه هب راع حاص)ا يلد

 | یرلق دناوب كردبا تکرح هرزوا قت اشوق یتحانچ خاص هلبتن كمر وج |
 | شب وروي هرات لوا لاح رد تاوص لاشرام هدنراک دتا كرت یر |
 | راشم هوثراق یر نمسنارف بویالکا ییاط>یراکدنیا رول دیسوركح دیا |
 هددسوا راشاجردق تعاسیکباهرزواتمروعآ لارا رکن قوم مهم لؤاو ۱

 ۱ هب کیا بورک هنسمرا كتمودرا نیففتم نیو ران ارف ندن رلق ده هلو ار دتقم ۱

 ا ك رانش د هان اب د ارومو نال لا شراع ناناوب هدلوق لوص راشلوب |
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 | قو دیشرا یر هلو عن هیتر نک ٤ هننک رح كرل رمسنارف لص اطاو قر هة
 هبراب توت نده دو هدنفرط عاص كنه وط هرژواق» ردنا.رق تووهلراش

 روح هتک رح ندعفوم راطر , عهاو ہد سہرا یرلغاط بلا هلا هبوط

 توعرس هرژوا قعراو هبهنأیو لوا ندلراش قودیشرا تافل یددلوا

 كيش ی رکی نالو هدنراقاکم لورم هل سو درا كل راشو یدرودا

 كمياطبص یلورت ییمهنلرغ> كمسک یتیسهفرا كنسو دشک یرکسع ایتسوا

 یدیشعا زوم ینلاشرام هلن ارکسع كم تردیمرگب هرزوا

 بثاغ تفو الصا رد شب رد یتالاع>ا ولردره نویلبان لصاا
 فداصتلاب هن رکسع هیسور رادقعر هدلو و یداوا ناورهلوت نزرسسکعا

 | لوصو هب ناو هدنچ وانوا كنیکنرف یاب مشت هرکصندک با هبلغ
 یدکهللا رزسنارف ینام#* ولتیاک هللا نوط كم

 ۱ یکباو كنت ك زوکنا نالوا دوجود هدهنابو كاتاود اب تسوا یدلوب ۱

 ۱ شەش واق هلیس و درا اس ام لردا السا لور ید ی لاشرام هدانناوب

 ردراکرد یودا یک قوا تار راک . یبس ۱

 لراش یقودیشرا بويا ففوت ید هرکصندک دریک هئاب و هنراپان وب
 یب راودروآ ارس واو ۵.سور ندا عبگ £ هد هب واروم مدعم ندر عشب

 كني رفا یا ن رشت نامه و یدتسا م 5 ھن ریادب قاگاط توروا

 یدتک هنسهدلب نورو نالوا ی كشالو هر د واروم هدٌسلمر کی

 یدیا را ثمر هدجولوا یخد یراروطارءا ایتالاو هیسور تقواوا |
 هرانوب بواوا یر کس E كيشد نواو هيسور كيبش شک هدزراناب و |

 هداناوب یدا راو رک ع كشت شید هدشنعم لنت هرابانود لباق

 شخاوا نایمرد یر ددص هلحاصم ال رداک تودیک راروم أم ندي رط

 دیسورویدبا شاو ب لایم هممصهلبا هعلاطء نناک راد كنایسور هتراپاویو
 ندنراکدتیا بارخ یرار یراق دنلوب و ام#؛ یرایش یراق دلوپ یررکسع
 ی ید زولب وا 4ژ:هج یکیدلک هروهط الو ط2 هدهب : واروم

 یدرردپ وژرا |

 ا نکل م

 یک ینیداا قب ربخ ی راکدرک هبهناب و كرازسنارفلراش قودیشراو |

 به یاسر كنويلبا لص.طاو یدا شاواص هر اهسراع هل. سو درا 1



 ۶# دو #

 یدسیشعلف نایب یکج ھلب یا رکسع قوس هەروا هدر و ییج هثلوا

 ۱ دود رکا فتنک رم تر وله 4 و شک لباعم هتک رح وب كناپسو 1

 | اراک یدیشاادعو یرداسکلع هرزوآ نا نی صاع یس اضطر

 ۲ دک هریک هو نا + دید تاولایسورپ نام* قزءلوا انشآ هی

 ۱ اش هک ات هدو ةا نوګا یسودرا ا سور ندن۶ لاو یعههبش

 ۱ هزم -کنا یکم هداسوح ور كن روق هو یدردنوک روهه هد ر هلبا
 | هلادع نا هایی الب عقد هعد درد هوا هدامرد قح هو الو هکسالک و

 د راکداوب لا رفءزماکنا هدهد ما تیفکر قح هل | نم هو دشک
 ۱ صوص قلا هدنس هده غو دک ی هفرمصت قوفح كنءروث تویلوا ۱

 | طففو ینج هيم هلوا لباف یر كةر ولاه ندنکیدرتو تیبها یروسشا |

 | یدنلواراطخا هانلود ایسءر ینج هئاوا تقناوم هنفاطا هیایسور تک

 | ج ؛وغود ندنسالکو امور نوجما ییلب هنویلبات كرافلکت نائلوارکذ |
 | تنبل و هدق داوا ملطع هتیمک هرابانوپ ید شاردوک ه؛دودرا هسنارف |

 هجر طخو قلوا تریحو ددر احود یشان ندنروهط نشر
 | شروف اندم كرد طارد نام نا ندنرط ولا
 | توبهروتک روتف الصا نک رواک مزال كلک هنکس هلا ترآ ییبداوا

 | اد دش هصردا ماق هسالبتعا كن هر وناه رکا هود ایسورپ نامه

 | هد هقناس راد هلا تراس>حر هداعلاقو و یدردلب فح هاو اتوا قم

 | یدقیا ریغت الصا یتایئر یغیدلوا شروف هدرف- دمو یدلبا ماود

 ر
 كد رک-ع نارو كللانائاو هدن-هدنامرق :ههامهدایلاشا هیلع ءان

 ۱ ردرش ك ا هدنسهداموق لراش قودشرا روس هدنع وش زاف

 یس ۷. و ط ت ا اک ۵.15 وا انعام یکی راو یسودرا اسوار بک

 وودیشرا یدلبا تکرح هن رزوا ی ودرا ا مسوا ی یییدلا یب رم
 روی هتیلکچ ردابناتا هرزوا تم هد_س هطفاحم ننهیاب ید لراش

 ا

 هللا یصودرا هم ورر, بک رع ند رفن كچ یا هدا لواو یداوا
 ی رد ۸ گو لرد ۱ ص هڏ 7 و هدشار اا ی.زو و لاری

 # ٩ ین 1



 ےح

 یا ها

> 
 ? Iنرود سم  RODD ODT IIITی و ی  a unی ی --— ۴

 دارت قالوف ھی 7۳۹ ت» EG اک ندنفرط هلوط س دیر ھ

 یدىا هرزوا تعا قاعلا ه هوت لود ید واایسور هسا هدانتاو

 یکلاع اب ری سواو ۵ اار د یغاھس خام منا لود اسورپ ارز

 ارت سوا هلا و ۸تا ارق ام دعم ۷ دف دلو ۱ شهر کک 2 هرا

 هرژوا كما لاح هد ورد قنا“ ود دە راع ندا روهط هدنس

 ید شار د ب نده رط قاوداسورب هس رو ص ندارود كایفرط

 ندا ےس ۷ یر lus هسدارق نالوا هدب هدناموو تودانر یاس رام

 ایسورپ بواوا یداب اشا كلولا بسس ورپ یوا شعر ولدا روع

 كيا لوبقنیرب ندنرلهیلکت قافلا نالرب عوقو ند يفرط هسا ىلارق
 لوا هعسودنک رامتخا یس كم راهش ینءهروط فرطی دوخا

 لر هناندح ندنتکر حود دل رمسنارف نکیا ددرمء هل اهلا طم یغج هلوا

 نالوا A ندشفرط هبراباتوت نویلبات ز و هل یدعلیا هسنار ول رک

 ۵م رزوای دن دلت لر رسدارف 2 رار ہلکا هل ماوه حطو هلا نوو

 یههدوو هوا گدساس lo يروطاربعا ِ یدیشیلوا ددرتراچود

 لاخدا ها نا أ ياد هلا هلازا ییددر كللارف 9 ایسورپ لر دیاذاحا تصرف و

 یکیدت اهلا تاج الم بوراو هن دز یار 9 1 ور تاذلاب نام هرژوا كا

 كتاود ايس ورپ ۳ ت یلوص> FU E هد رس نیا كرلم ۱ اراوح طلا

 اب تسواو هیسور "ه-هدازاع وا لوبق 9 ردو هار را _هیاکت یکچهدیاهب هسا 8 7

 ید ھ١۶ یکحهدبا مایق هکنح هلالوخد هنفاشا كن رل لود و او

 یدیسم هل صعما همار هلو اب ههرب هدنحوا كایکنرف at ی رشت نم

 هر وساو كنلفو یرت هبارتسوا كنب رادقمرب كنايلاتا راغ لکن زوکذم
 ندرلیبش کج هیعهدیا لوفالصا كنهساارف ۳1 یالفتسا كيلوا هلن

 یسهرک اذم كفافناوب یدیاراک رد ینج هلوا جج یت رح .هلرسلوا ترابع
 ندتود ا.سور لرد اس > یسولیاهسلا 2 ود ھوا شاتوط موت کم كم

 كلايسورپ ط ھو بواب رب و رلد :اوجولسروا قسوا هدک دتا بلط تاحاصاا

 ذی دون دنا خایسا كني ر فلا ردو یچمدا طب وت لص

 E داس هجج د ندنرلفاتب ےس اب زاس ید ك: ی ودرا هرس ور لباقء

 ۳ دناوا 1

Troسس توس ون زا تی س س ےس جت ت س ج ا  
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 یجد فو و لاربعاو یدک هیدن زا "ریلکنا یسدعطد کس نوا قا

 ىت ذلت ردق رفت كس ج وا کلا كرا رملکنا ید شود رم ءا هنلا لر ریلکتا

 نکل یدرویهردتا سح سجا كنسهراب هحرک | هنسودنک تذل

 یغادلوا هرزوا قاوارس ھه ید ییایح دنیفسندنه داوا کال ھم رح

 ندکد تا تیصو یسسلوا تخادنا رکثا نامه مدنمیصم ماتخ كرءهروک

 یدمرونک ه رب قنیصووب كنا لارسانالوا شناج ردشاوا توف هرکص

 شعلا ذعیضو ذخاو رایدلوا راحود هرلتجز قوحكي ررملکنا ندنفیدلوا
 تواير وق ندنرلا یسهعطق ترد نوا ندقا ء5 هعطقرکسنوا یرلقداوا

 رابدلس هردنوک هن هرمایج نس هعط ترد نکلاب

 هدروص بی رة هننروب راغافارت عقاو هدنراوج یاو سک داق هب راګوب

 یدلب ایا یربح یافو كيوسان ىت ۳ د رو رەب ییدلنا ثارا هح لکا

 هفاک تم و هر "ریلکنا ید یس “ود f هم رللا ودنفکا ذوب و

 قارا قحعاوا رادرم> ندشواتتکنا هلهجوو كس هب رڪ و هن رانا

 فر نده من یکصادنا بوالکا ی فح هيم هبا یسرب ار

 ردشا رظن

 ین رور ۳ هساار لرمخ ندا دورو ندالحا و هنوط

 ی راف انو ردک مظع د یسهب راع راغلافارت یک ینبداوا بح ود

 تواوا نا يطا بجوم ییافکو تناطف كنويلمات هبفام عم یدلوا بااج
 ناشی رب ایلک كن رودرا هیسورو اب رسوا هرکصت دان رف یمهعلق موا

 هل ون تدهیموع ر اکا هددتساار 9 یدبا هدفلوا دیماان نوو ی یک

 هب زاحار ز یداراو نانسجم مظع هج ویلا هد: :بلوا نط "و ییسم

 رشک تالکشم هدنسهیلام روما كتلودو شارق لام راشعا هل تست

 نظ د نیس هل جو و كنیااهاهح هم 1 لاوحا اف ینیدلوا شاک هروهط

 فیاعءائب هیچ مو ىدا س هب . وساو لح كن ۵. ام تالکشم ید او
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 ۲۳۳ الا رناصفن كنساةنودردق هنن او كيك رد لوا رج

 سست

 | مسا هلو کا اوس لو تابساو زنا رو 9 نالوب هد سولا ود ت تا

 میم لو هب راګ یتوب بواوا بک ص ندقا.8 رپ ییرک, یر, یدستا

 تواوات رابعندقایق ییا نوا یرکیدو یدلآ هنس,دناموق ودنک ردیا
 یاربما ایا سا نس هدناموق كردیا هب مسا ی وق طایتحا جد ینا

 یکیدلبالیکخت 7# ندناطباض یکهدشنیههو یدتا هلاوح هه وارغ

 نک تەواقء هرزیلکنا ارظن هد رمطاحلاح كن راتود هدناود
 هدراکفاوب ید یر وو ینبدلوا شر و زارف دسر هوا

 سک داق نالوا ی هدنسهدعاسم اللا كراک زور هدااح یاد لو

 هسلانوسانلاریما یدرداب هسراب لاح عقاو هلسا ت , ىج ەچ ندشس۶ “ل

 a > ھە يح ندای سکداق كفوناب ار و 9 aa یاسا لویامسا

 رظا دم هساحورح ا هلا راذک اه 1 هدروص لوا قرهلوا فواو

 | ندقاءق چ وا زوتوا اعود یمدننیمع كلو انو یدیا هدک ءيا راظتنا
 یوابم هنو كب ر رلاعدود 1 ءایساو هسلار 5 هح رادعم قرهلوا ترا ت

 هه سما هدفاو شعلالوط درک دورپندرات وو قوحر «دلاح ییا دلوا

 نفر ریلکناقحا یدیانوفروب هما: > هلیبسح ی ہوا شاک تود هک ردق

 | رود لوا ید ن ولن لاربما یک ی رلقدلوا رهام هدب رګ برج
 ندنتوق ودنکن وسانلارعما هيلع ءانب یدیایارعءا نیطف او روسجألا
 هل ازارفا یا هو و شانداعاودوب یشاح الب هک یدیآ نیما ردفا وا

 ه>د دو لندن هسا عود كفوناءو یساعنود ودنکو ) شهردنوک هر همای

 ن رشا ی دبا رظن« هنجحورخ كقوئاب و ددرالب ن کا شااقزا اهد

 ندنناول شک انا هل يسا ود هداك قول و ۵ بیا ۶ كليفر دا لوا

 هلا یداصد هنساعود "ریلکت ۱ سوا ماس>او یداچا نا بوهی> =

 یبا یتساعا ود نوسلن لارغا حابصلا لو باد و رو یردلوا فاس هک

 مو هم رزوا یرلاعود اتایاو "رسسلارف هلا بانر هني رزوا ولیف

 تاهنو یداوب دادتماردق هعاش>او یدنالشاب 4 هب راګ ولناقرب هلکعبا

 یدب و یدداوا سمکنمو بولغ» ن وتب نوت رلوبناپسا هل رمسنارف
 ههطد چ وا زوئوا هتشب ندفدلوا عیاضو فان یررفن كب نکس

 قر هلیئروق بوحاق هناا سکداق یسهعطق ش؛نوا نکلا ندنرافابق

 ٭ یاب #
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 ندنکلام غرب؛روو ۷ رزمهاارف ن رکنا رظام هن دورو كرز

 كزولارتسوا رەنا هاحاوم هوط اب , راع.طیاوصو لر هک ۱

 قحلوا 6کآ کود قام لار راد سک یتعجر طدح ا ییس هفرا

 كيب قرف قاب تورحاق ییادعءهرب كسودرا نامه هد هرس اش نەچە اهئ

 ہد رو صع لاحهک وماحیدلوا روم هغدو هنس هیلو اوا هل رکسع ردو

 نویابا رد نغم ندنایب یییدلوا لکشم ر دقن دا یرکسع ردذود |

 هل دش لاک یس هعاق لوا هر کم ندر < هحرح كفن قفوا جاقرب هاا

 مواقام لازمج هدنرو مزور دنح ندشکیدتا ای هعیاطا و رمه>

 E ابرتسوا بد رَ هکنب قرد هللوا روبع يا هأبا هر و یی

 هرازم دارد رار هلا هب رح تاوداو تا۶ هک وا ردا حالس ےل ےس

 كما كح ۵ ماع هساارف هدهب راعوت یرلطباض طعف رابدل وا رسا

 یدلررباص بای وهم
 ۴۹ ۳ قوذهد رح > نف كنو لانو قک ر > هیاتعرسس لاک كر زمن ازف لص احلا

 یسودرا اتوار بک يه ندرفن كيب نادکس قرەلوا یسەرغ یتراه |

 قرا هنب رزوا كنوبو ی در واوا رامرات ندعیا هب راحت ولشاب رب

 هرزوا قوس هی هناب و لوا ندرلوا هبسور ندشعدلوا ق ه>آ لوا ها 9

 لواوشا طعف یدابا تکرح یرغوط هنن رهن نا نویلبا یت وک یساربا

 ی راتفرک هشصم كوب ر یسهب رح وف هدنماک:ه ییب رفظع

 یرلکل 'رسق راسخ كنم رالاربعا سسنارفهرزوا یی دنلوا راعشاهدالابهک هوش
 ا یهزماکنا كن هراباتو هل نح ی رلتکر = هزاد دزنعو رع او

 ش٤ا ۹۳ سک داق ندغیدلوا شلاق ورک ییاروص نالوا هدنع>ح

 نی راظف هب رګ هلل ما كنهتراباتوپ هفوناب و یلارما رسدارق نالوا

 : ا هدانز ك ندنو فول و ی دیشلزاب را همایون ییفانوئوط ۱

 0 نوت كنسودنک و كتا عذر نط ءوس ن نالوا لصاح هده قرەلوا |

 لردبا راوطا لب وح و راکفا لرد هر ندر هرژوا كمتسوک یفیداوا

 هرل ملکنا بودا 4 ر یطایئحاو مزح کاله نالوا یذه* ردق هند ولوا

 | ریلکنا هدناوپ دابادا هح ره مس هدلاح ییبدلوا سوی ند هلع

 دبا تد شد هب هغ زال تاکرادت هر ز وا لوک ود هلپساعاود ۱
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 آ ارت سوار رگید بک ف ندر ۴ ك ا زر یجد قام لارج ن کیا

aس هرارساارف ةدنراو# ی هدملق لوا تورك هن هزاب وات هل  

 یدبآ رظنهو

 ۱ توتا ا عقاو هك هڪ ط3 اینا موب یراتلود دیس ورو ج وسا هدانناوب

 | ید هدناتنها هدلاع یرافدلوا هدکننا عج ودرارب هدنراو> ی رهش

 ۱ ,دفلوا باز یسودرا هبسورر ر £ هل ...سهدنامود نو کیم لازنج

 ۱ یره لوتس و هللا یشودرا هضاخ یزد ۳ یروطارم«ا دیس ور و

 ۱ فود سوک لا رج ی دنا هد کجا تاقالد ند أ رگ ایس ورب قرەلاو ل« ااا

 ی كد د ٹھرک هن راثلاا ا وارومو اد ۳ 4 هو درا هیسورر ر گرد ید

 قوس رک ع كب ىلاازوب هنن رزوا ۳ u یروطارعا هیس سور لصاحما

 لولبا ره-ش هلیایسهلاک» كناارف ایسورپ و ییترت كنوب قجتا بودا

 ۱ یدروچک
 e موتکم تاخ اا٣ او نالوا هدیاب وب هوا نویلیات

 ارج : نالم یک کیدرک برا ا tb ا رسوا نکا لوغذم |

 ب :كنسکنرف 9 لولا یس هنس شب زوب نکس ی. نامه كردا

 هغروبساها بوقیجن دسراپ ین وک ی زوهط ی رک كنەرخ الا یداجو

 قوف هدزوا قهروا یزاولارتسوا مدقم ندزعشب راول هسورو ت٤ رع
 سونابفوا رح هله یدلبا تکرح هن رزوا انالا هلا تعرسرپ هداعلا
 یسر وک ابال ا هدنفرط تدعرب زاكب كنسودرا هساارف یهدناحاس

 ردشاوا بجاو ترمح ثواب هد ۳ : وروا نوت

 یرلقفتم بواوا یرکسعزمنارف كيب یاا یللاز زویکیا هدایلاخ او هداینالا
 كيب شب زوتوا ید یعوچ كن را ودرادابو غ رب٤ ر وو هراب واب ن الوا
 یدرلشما بدتر رکسع كب زویشب هقفنملود لباةماکوب یا هدنراهدار

 ج وسا یکیب یللاو هسور یکیب زوب یکیاو اب رتسوا یکی یا زویکیا هک |

 یدیایرک اسع یلوپانو رملکناو
 هللا تعرسس یروشا یک یکیدتا عمج 7 اک رادقم Aime هبراباتوب

e مر سجاد و سوت وا تخت بسیج aw aan r سس e 

 ۱ هیفرط وا قم یازمج ابزتسواو ی دلبا م او 4 ھی رج تاعرح

 ۳ انار دل ۱
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 ی راک ج هديا لاعتسا كرد شود سس هاش الو كءروجك هلا یس هما لوا ۱

 هیسور كردبا جا سا ها مع رفح ۳ راک> هکیسک زار كراو هیسورو |

 یراوا هیسورهرکصندک دنباناشب رپ یراولاب تسوا لوا ند رعب یسودرا |
 یتسودرا ایلاتا هیلع ءانب یدردشارارق هدانهذ ین ربادت قعهلوشراق |

 هدهروناه هلاودرارب ید تودایر لاشرام یدّتا هل و> هراثحام لاشراء |

 هژرلدوب نوبات ندترلقدلوب هدکنلف هلاودرارب رکید نوهرام لاژم>و |

 ندنرلا یتسهعلق لواو كعسک یتسهقرا كنسودرا ارتسوا كرهسثار |
 اب سوا ناثلوب هدالاتبا هلنروصوب و كع روب هنر ر ز وا هل و بولا

 ك یللازوب قج هوب هدشیع» كردا روبج هجر ید نسودرا |

 عج” كيبزویکیا هدب ودیا هوالع نی رف كيب یا كن سام هرفن |
 ناش رپ یب راودرا هیسورو اسوا هلاودرا جرب بک رھ ندرکسع |

 هنب رزوا للوپا ی ریسذس لازمج هلرکسع كب یعرکی و یدیاهدناما كیا |
 هدهاشم یرهراما تعوصخ هوکرب ندنفرط یلود یوبات كرد ا نییعآ |
 | یلارق وبا یدیشعا ما ییسلوا النسا كنيلوبان یک ینبدنلوا |
 ۱ كرم لاح هدلاح ینبدسواراکفا م هلا دوم لود هلام رگ |

 هن-اکلا یلودا ب رک اسع هیسورو رلکتا نوا قا روق ندنس>زوک |

 ۱ وصوص قعلوا دفع یسهدهاعء قاقرط ی ر هلیطرش یهامراع.> ۱

 هلهجووب هدلولبا لالخ هلک خا ل وق یخدواو فیلکن هناقفاتم هنویلبا |
 یدشوا اما هدسراپ هلا مظش هماندهعر |

 كن هراپاود و یدر و رارق هل اف فرطی هک داناو قاود ایسسورپ

 هکدروعک هنژرسهت تسدرپ ز ورواه یکیدتسسا كەر و هتسودنک |

 ناثلوا ندنفرط هبسور هرزوا قلوا لخاد هقاقتا هد هسا دم هدا تراس> |

 :ندرفن ك ناسکسیخد نوجا هنارا نکیدعا فوخ ندددهتو فیاک: |

 یدشعا لکشت ودرا ر تک ص

 بولوا یسودرارب بک ع ندرکسع كيبشب یرکب كنتلود راب واب
 هن: رافرط یدنک یتو یرالود هسنارف ندفرطرب و اب مسوا ندفرطرپ

 ٠ هتي ا ليم هفرط هتراباب وب یکره هزاب وا تداها بوشبااح ۵.اح

 ۱ ید ولکح هن دود هساارف راو هل.سودرا كردا هم ۹ یتعوکح رفع

 ۱ هداناوب لراش قودیشرا نالوا یلاشرام روشه لا كلارتسوا تقواوا



 یک
 فانو قرف یر هيف س راحت ه-هطق نکس قرف نالوا شاک هطایهد |
 ردتاوا /

 كن رب ند رک وب ورعذد هوا یبروهظ كئاصء والثوب قلخ لوبناتسا

 یرا دگر یرصک هل اشاول نکا راش اک هدا ورع هم دو تفرش

 یدرار د:الج هاش كل درد ماظف به ها هعوقوقاانف وارد هره |

 الا سیر سوا ماشخا ینوک هبنشراهج یجترب ییرکب كنابهش رهش |
 تباغ یدلوا اش مزب مزاع یدسنفا نیما دج هداز ید ذا یو رومشم |
 برغ هدلوب و بولوا تاذر لئام هک اکا هللا راقواةلاط امادو لوت |
 رد را لثه سانا نیب یاو+ا ضد و راد « دان هتسلا یرا هیاکح |
 اب وروآ لهاک رد ورم ینبدلوا ندنایعاد صاخم هتطاس یرط |

 هداقو |
 ٭ اب وروا علاقو #۷

 تش 4 ب رح تاک رادت كتاود اب رمسوا هله> و ینیدئاوا ناب هدالاب

 هدرما لوا هن رزوا یتلتسا تاحاضرا ندتفرط هر بان وپ یمات ندا

 ندفحا هدا زوغ رهش هد هسا شعاو هدراکنا تروص ول ارتسوا

 تساع ےل ندنک,دلبا طض ی هونج كنول ه-تنارفو نا نت هفحآ
 هن اع هسارق هدننس هیسور هلا هرملکنا ءان هغدو هد هکله كنکام |

 ن السعا هلا همان نا ةة. طو ر ۳ داوا لخاد قاغا نانلوا ae“ ا

 یدانا رادتا هب هوطع تاکرادت نیفرط هیلص ءان یدمشلبا ۱

 ندلا هک هلب وش یدبا راشی بیر موعه ندفرط ترد هقفتم لود |

 ندنررکسسع رلکناو هیسورو جوعا ند هج قطاابرح یی
 هلا هيس وز ند دورط هنوطو هنس رزوا هروناهو ك3 ودرارب بک رم

 ادرابمولو هت دودح یره ركندسذارف یسودرا لود رر كنا رسوا

 "مملکناو هيس ور ندا ونح تهجكنابلاساو یهودرا ا سوار ندنفرط

 فذک یتغجهلوا عفاو ق د:ورط هب وط كو هجولشا هسدآ هیراباتو ۱

 تاذلاب هب ودرا یکجا قوس ه.هح لوا كلرهر و تیا هق طوا هلا

 روهدم هلن الیئسا یورا واب زول رم بس واو یدر ورارف هکعا هداموق :

n Eوب سورس  

 ٭ وا #

۱ 
۱ 

۱ 

1 
1 

۱ 



 ی وا شنواو ا نا ید شا هلو و نماض

 ظن ی ب ھما له ییفاد قاغنا هعطقر هل اود هبسور ن وت

 یرکب زویگیا كيب وب شا هرزوا قوا قیدصت هدنفرظ یا حوا لقاالو ||
 نا دو رط راصخ م.دنزودط یمرکب : هر الا یداچ یس ا

 ۱ ردشعا وا مت دلو ره ۱
 هلتهج یعیدلوا هدایز یس هسونو ندنفرط هبسور كولس ناط)س

 هدشاب كن هراباتود مدعم هثس ددج ندوب هد هسدا راع ۵:9 ط هر و ۱

 مساروب ) .هنراانوب هلکگ یتسا كنو ذل: لارسما نکیا روتقوا هرغ
 هک ردکع د یدتنا عزم ندا لر یدنوطر لودر هدمج رات ۱

 هل ازاپ نب نکل یدلبا منع ندکساک ناال هلیه رط لوا ا |
 موس ن اطا س راو) هس ور نکو دبا ش سگ د ( روا د هو تا ۱

 یرل-ةداوا شابت عانواو اضرا هب هطاصم دقع هل نهج و عاما ۱

 هروک هرلناذ لو صوصاتا لع ردی- اف قازاغوب شوب همت
 هاتوو رور كوچك كبارز ردءلا كاب ؛وس ه دی و دراط یزو-سر

 رول روک ترا ا

 ك رلترمضح ناخ مس ناطاس ینوک ه,شراهج یھکبا یمرکب كبحر
 وب وطهلا یالا ععع هةلواتوف ناطاس هاش رهم یر همرکم "هدلاو

 دلاخ ترضح هلا حارخا ندم س وڏ هنردا بوئلا ند واب یاربس

 ی دالوا نفد هئس هبر یتلدلوا س ٤ اسب هدنراوج ھ هع هللا یطر

 لبا روهظ هنذروف مظع رب هدلو رنا: یس هچک یجنزوفط كنابمش هام
 لا هل سوق ےب قر هز دش راق بولاق هن رب ر یرلسبک یک هدا رد

 نیغناب هدنجراخ یسوہق ىلع بج هک لواو ىدا املا هنس ہرا یک شوک

 ندنفبدلوت شعالس اپ هغہګاب راق بوسک, روف هد هوا شلتا روهظ

 یوک یسنرا هج یهو كن ابءبش هئو ر-ثاردصاپ هللا تاوس
 رد-ثلود عوفو ضرا تکرح كر هعگ همقد نوا یب کیا تعاد |

 روهط هرو مظعوب هل وب هدنامش رخاوا یخد هد هب رصعم لحاوس ۱

 ندعاتلا رو نوبااق كوب ه-هطق ر نوا هدنناعل هب رذنکسما هلا |
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 ۱ نال E عدب ن وا دوهشم لث ورب ا هلا ناسف
 هکر فە دص وصخ رھ هدو ندو داوا ناروو بارخ هسورح لاو

 | ةسالاو یدزاو ۸: ز هجرد قّبلوا شومارف هذ تعدرمش بویلباعابنا
 هات ندئس واسم قولس ناطاس واد ید الشاب ۳۹ وا سالت هکنرف

 | هلهخ واوا هتسِدا ردشل روک یکيدليا لامعتسا هئایدا یب تارععت ماطر
 ۱ | را زوس هایدا یب یکی دابا نکا هل ایعتسا ,دنفح نيلسملا ناطاس

 رواس هوا لالدتسا هن وط مج و تدل ء وس كنس ودنک

 | ندفرطر بوتساقاا هقاقنا *هراد هاب وب ندفرطرب یهبلءتلود هدناواوب

 | هلاقد رقتو د رب نوت نوت ندوآ هسدا ارف یرلتاود هیسورو هرلکنا ځد

 | جوان نوا زویکیا ه-> رکاو یدرارودا یس هوا * ,دهاعم دی درک

 ۱ ترح ن دهاعتم نير ا ودرس هدهاعم یاقتا نالي ا هلا هيس ور هد: رات

 اوا ,E فشک هش ر و يران راد هیصو

 ۱ ص> ص هرات هد را شينو ا زویکیا ك رم اکر ورخ 4 هلعالود

 ۱ نام هدالاب ۰ بلس نما هل هح جادا وا شلیا ھے اص م دمع هلیلاس را

 | ندف رطر و قد وش هنایصع عاناعریلبا مور ندقرطرب هرزوا ی

 ۲ لی هلعنلود هللا ی يصد ییدودح یوطاتا لر ەشار فاخر ۲ یخ

 | قرا ندنقافا راجا هیلعلود نکل یدینغا ىل اعفناو ترفل
 يلعیدارو# هیارادم ید هب وله سور نوعا یرطاخكنا ویسا

 نکسیشاتبا قاعا كلو ر ه>اب وروا دهنه لع هسدا رو و هل وب صوصا

 نو هیسور هل | هل وتا ود کو: اح یدرویم هديا تفااح هلود روهج

 ند: :ةدلوا بارق همماتخ هداناوب یتدم كوافتا هدهافه نالوا دەم

 دمزاوق یس هع ناینس رخ كت هملعداود ی ی>حو ام دیتا یتلدیدم وا هیسور

 ۱ هدب دج درس ك ههو ردء pe ضا یک یو هدئس هباج هيسور

 لر هیمهدبا لمح هیلءالود ردق هرلهجردوډ نکل یدیا هدکعا اعدا جرد

 والثموا ندنکب دنا مزج ییفح هن لعاب هنس ههوو هساارف نوت نوت

 یددج كف افا ده اهم نامش هلا تغارف نداسرف نام اس

 یدنفاكب تصحم ندماظعرودص هخرزوا یبسع ارارصا هدنصوصخ

 هلا رےایا ه.سور یدندا فصاو باتکاا ا قرهلوا هدکارپ هلا

 کلا ك کیسکوا نيو طب دم هد قوم ي رکح بولوارومأم هب هلاک«
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 یحدیحوا ولد ےہ ۴ ]شاب لوا اشا راہط هد EE ما رڌو یارک نیهاش

 ران وعام رد رو چشم اا د: ڪک رادت جورج توو توو

 زوهعم یرلنهد هدرصع ره كن ها ھع هلع تاودوب هک ید رز دریا ۱

 درب و ع ادص لصق رب .د) ول ق « رالب ید یجوا رد اقا ۱

 تارغتسا یا مرع ها. وب تاود" هدرورپ ینوءلم اشابرایط ۱

 یهتا ( رددت رووا |

 صوصالا لعردشلوا باس هرلءلانو ردك قاب هزوس مچ نسل ص ارب

 مدق كندادجا وابآ كر هشود هلالفتحا يعاد هلو ناخ یارکنیه اش |
 تداهنو یدلوا باس هنس مک هلا وا .A .هس ور كع رو ےلقا نالوا یدرو ۱

 كناذر نالوا تاودما " هدرور, ی ؟اشاب ر رابط یداو یسالب یدو دنک

 اشا رایط 8 ردیشو زاباا قتشدقاب ۶ یهذ هرا-ءاو> والم موب

 قوا تع افش هنصوص> یوفع ندیهاشداب فرط هدک دلک هم وک
 ر یخددلوا شدزاب 4 انشای ی یسالاو دادغر نداروا هل-:-احر
 تر کو كردبا ود اهن رات نود 1 ناثلوا ا هودنک هد هاو

 ا هرگسع ا a رز راو نا ی د ارا ی ارنفا كنس ادعا درع

 E هد 41 شەت ۳ كنا 99 تعرع هدادسفد و مابق

 E هم رع رە هراح ندع دم هل وا لاق كم ناش اشءد ,ک

 رد شالا ناهرد یا داوا

 هد دسدآ ن هلل رو م و را هد هعطق تروص یدا 4 قه هدااح تقیه>

 كرانوو ردشاواربقفروظنم قشتارقف یفبدلوا شزاب هدنرزواقاروا ضب
 هرکصت دک دک هنف ط هبسور قر هلو اځ روم هل 2 راتیمرکب زونکیا كم یزیک !

 قرط هدرانود رولیش الکا ندنم لک قاس ینییدلوا رلیش یجاد زاب
 یتباخواغا فسوو یسادنهک .دلاوو دان وید راتن ط دب لهاج یتناعکا هیلع
 ناذفنتم نالوایرادفرط دیدج ماظن یکادنه زا ا میهاربا
 هدلاو و دار ۸ هط لغ ظافاا تکو دیلی و بکن ه دم تاود لاحر

 ۳9 .i صو نطو حدو هللا هت هوش تو ا
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 | رابط و هرژوا یشیدتاوا راعشا هدالاب هد هرعه وا  هتشیا

 ۱ یکولیسو ررطنالوا اور هددادننسا و لالو سا ءيداو كناشاب دو

 ۱ مزال نموا رعبدن رب هجولشاب د هدير طاوا هللا ییکنر نایصع عولر

 | دنس 4 اح ان یک ہدن کب راکب ادءاقتم وربندهاو دشح ندنکیداک

 | کكناشاب فسو ایض قباس ردص نالوا اوزن او تحارتسا یرک هشوک
 تاک راد یداروی لاسراو رومأع هثیرزوا اشاب رایط هللا هداما یرلءوت
 روا بات انش اب رابط رادت الا یدل هتیزوم ام یاغا بوراو هللا هفاک
 نداروا بوشود لیخد هکب نشاک یظفاح موش ندننیدمهلوا تموام
 a دانا ناج صیلخ هللا روبع هنزادد هیسور یخد

 | دابج هبا اشاپ یضاق هک یدیا وب یلصا بیس هنکلثکر س كناشاب راط
 | هدنم هعطق ىل وطانا رد ا لوبقلاب قلت نلوصا دیدسج ماظن هداز

 | هحوترهظع ند هناهاش فرط هلنهج یرلدلوا لقتیم بمس هنعارحا
 | ینادناخ هداز زابج هلبثادناخ اغاب ىلع یلکیئاج یدیا راشلوا تاغتاو
 | هدتفالخ كن هداز رایج اشاب راهظ ن داغی دلوا هعدق ةا تم هدب

 | هتکیدقیا تکرح قبفوت هب هت اهاش یاضر مدیابو هلبا مانلا ینا وب
 ۱ یبلوا روظنمو تا كز هداژ رابحو یدنشود ند رابرهس رظن ظا ءاثب

 | یدتوظ ن یاو تفعلاحم هنلود نوت نوت ند: کی دشا رم هداژ نزدیک

 | هدیدج ماظن اعاد ین ارادفرط قطصم ناطاس هد اره-ش هیقام عم

 د یا شاب رابط ندنراکداک هدیا كب رحت بویالاوق یر داوا فاخم
 ردو ر یرلکدلبا نووشټ هتل هله واوا

 | یارکیهاش یردار كناخ یارک دج ) هکر بد هدن-هعوجم یدنفا قاف

 | نطو كرت نم هلج ه دندغاک یکیدر نوک هیاتش اپ بجر رادرمس ن اطاع

 ۱ لصا کر ةعاق ریاتسو هفک مود دنلا نمد یزاید عرف كسار دبا |

 | ۰ دنخنران عع یکو دبا ررح وید ردکچ هديا روهظ به رااتموب رولوا |
 ۱ هللا روهظ ناخر : مات یار ؟یهاش هل م رک ھت ردقوش زول رد روطس

 كيا رکنیهاشیکسا ق رهلوا راتفرک هنادعتسد یاکلا عرق رف نالتزود كنا

 | كردیا روهظ هنتسک رب هدننیسا روظ هکر دج رغ ردشلوایک ینیدزا |

 ۱ مو رافحو هنهک ضب وید كج هدنا یک هلاع تاولوا ها شدا

 | ییا وب ب ولوا یشتنم هرزوا قلوا ندنر هب ذاک تاجار ا یس هل وهم

 € یارکبمان و



 دودسع نوت نوت یلود هرونع هن دمو ردناشالک | کی دلک مزال ىذا

for 
 ربدنرب واشاب نوچ ا زاد بویلوا رثأن رکراک هزج ریادت ل: و قاراو

 ا £ هل ر ط شا وس زس هراح رود لجو وندا هنس وډ هلو ۱

 ردشاردنوک
 الت لخر هيرا بو دا مو ه رزوا E هدناوا لواو

 ھەر کم هکم ندفرطره هدهسیا رانا تدوء اسود ام هرک هردص ندکدر و

 ت واوا راکفلد ها راعسا ی ال یالاها هل رل ءا قیصلو مه>

 تاپ ریدسلبا تسب اعم واخ اھو د نشو نا
 هکم هد هدسههاا یذ لاللسخ هرزوا كیا ج ریاهو هل رط هخاصء

 نالوا جاطاربءاو یسلاو ماش هنسوبو رد راشلوا لخاد هب هنرکم
 بفرح ن ردک « زا بناح 4ا ك ےح *هلد او اغا هللاد.ع از مظع

 تاراسخ یلیخ هیراحا یدلو لیک یاوب نوی هتک وا ی ت هلی

 ها اے م بور و هجا راد ەر اشا هلل اد تیاهن هاچ کاتا

 تعشم هدف یروشا نیلم جای طوف را تاب هدنا رو ص كلردبا

 4 . هم رکم کم هدعج ےسوم هتساا لاح و رد راش کج تااغسو

 اشاب ۽ هقادبع رد راشقبا يج هدکل ر ید رل راهو هتسوپو راشءراو

 ه دن 7 یللا زو ید هدا اش اب یدبع یسلاو هدجو زویشب كس هداب

 توقرب هجا راک دل ل: 3۳ كيلاغ فير بواوا یوانا لر
 راب اهو ط رلب ديا لیاق لقا هلتتسا هراباهو هد هوا شاوا لصاح

 ردشاوا فات یغوچ كپ هنسوب كر هشود یکل هنسخ كىچ هلا

 هک هع وثم عباقو #۶
 ندجراوخ دب هک امر < چور ه>ور ندفرطرب هدناواود هیلعتاود

 كل ءلاوحا یا مور ید ندو رطر نکا 3 وه تیم 4. ی“ طاع

 تازاب تما ضب هرلد رمص یت u هدّعهارا نس هراح ج الصا

 نالوا هاصء نیو ر نکیشعا تعفاوع هنس 1 ردشتاب كن ابصع هلیس اطعا

 لالفتسا نوت نون هلءا یس اوغاو كب رڪ کنول هیسور یکروپ هر

 القنا الماک كن او رص ندیاع باب بئاج هاکسود هثس :هدعاد

 یدبا هدکعرا نالعا ییکح .هیمبا حالس كرت دعقد اط



 € ست

۱ 
۱ 
۱ 

 هه اوصا a قر هر دلوط نامع دنا كن رلبرد نون

 tirs .یدلردنوک هلوپاانسا هرزوا قاوا رفظوزوف تهالع
 ترابع> هلب وب رانم هلوک ردق ه-نفووب ندنداجما كنغاجوا نم هلوک
 هدید لع د یضارقلا تاهل كرام هلوکو ردشهاما رضوا هتلاذرو

 راثانلوب هدجراخ هد هعقو و . یدیشاوا هه دعه ر اکا هعقو وب هلغلوا

 بودیک هدا درعص هن رلنالتروف بوج اق ح ورمشم هجورپ دوخاب
 ییسلربو هرودنک كنسورافوب نداحرج هرزوا كمردوک ینهیرع« لاوما

 فب وسع یی و مویقو كانا تماوا هد هرج ید كب دج لا یدرازت-ا

 ٍتعواطء ض رع هرزوا كادبا صیصخم هبودنک هیرف ردق ز ویکیا هلبا
 تقو هر روا ك؛زوک تصرفو ةد تسص به تا رلث و یدرویدیآ

 یدبا هلیسو هغغاق
 هد ا كردبا ا و تراغ ی یاو یرکسع ل ءا دوهعم هدانا ود

 یراثا هلیفوس رکسع اشاپ ىلع دج هنب رارزوا هل رک هب هکناخ بوجک
 ردشبا درط هنفرط ماش
 ی داک یبغوا کا ند هلاوق كناشاب ىلع د هد هرخ الا یداج

 یس ودنک بودا دماقا هد هاد یکب نوسوط یی-غوا ۵ و و
 یداوا نکاس هدنشانوف ی هذ هیکی زوا

 اخت هرزوا ل العتسا كردا هلق هتسادعا شاب : لع دع لصاطا

 یرمه» جد یرظن بام كتاود یدلنا رادتا هب هر مهم لا صم

 كابا دادما هزا> ند اروا هد وراتر وو ندل راسدخاو ساتشنغا لاح

 | لام باب یتالوط ندنش رفظع هله جوون کا ن دور داوا یصوصخ

 قرا هنب رزوا كلوب مقاوااقو  یدیسشغلف تبوثم راهظا ن دنفرط

 لصاح رادستفا لاحرت كح هلس هدیا دادما ةزاج اشاب لع دغ

 هلا هيج وډ. قانازمربم هنس هدهع كبرهاط ندنر هدرکر سو یدیشغبا

eزا بناج اشاب ره اط هيلع ءاش یدا شعل د مان  

 جراخا هدمجر مساوپ اشاب ره اط طوف یدا هدف ال ماس هرزوا کوی

 طض ی هرونع ه.ش دم هلرلیاهو هدانا ینبدروف ودرا تورج هرم هد

 وبه و قاناش ۵ هل ج :aly دورو ہرے ی داوح یلیګدلبا



> 
E ERNE: ۳نی نو  Re a:۱ ءذیهلش هلا هک  

 ۱ لص او هب هیسح جاو هر رس هه یایما حابصلا لع یدیخایا نایرجوص

 ۱ ندراهکب.دنداکدلکدج و باب قردلوالخاد هبورحما بورق ییهژاوردو

 ۱ یراقد اط توروک یرانا یرا ب صدد ند.ااها هله ینیدل وب تیک

 یزک ایم نم هلوک هلا فاش نکو اما یلیخر_ را رث.د>ا یزوش یک

 ۱ نوت هلنهچ یییدلوا نک ندنر کس كناشاب هدنهج لوا رلیدریک

 | هب هیفرباو لخاد هلا ی راتاو لاچاو هلا یالا قر هل وا نيمط د نوت |

 | رلیداهالبس هلا تربح لاک بوروک یرلنوب قلخ هدنراقداوا لیصاو |

 | رلیدلوا هقرف کیا هدن راکدلک هتبط ارتا هفطاع روتف الب قئرا حد رانا
 | ارعا ضب رک.د هلا ك ناعع ندشکسلا۶ كب نیس هک یس هف فر ۱

 | یعاطرو هرهزا معاج یماطرب كرانوب یدا ترابع ندرافشاک یخ ر و |

 بوعیچ ند هوز باب یرخا هقرف یدیشغب یرغوط هثسهیحاز نیک |ا

 ندنفرط رکسع ناسااو هداروا هش راززوا هدنرلقدراو هتفرط رجا برد |

 ناثلوب هدفرطاوا یک یراکدتا تەجر ه هلوز قصنالشاب هغات آ كنفت |
 ندقرطرهو اکو د توابروا یس هك رب ندنرلګا لر دیا شفآ هبراقم

 هد هسا دا وا كج هدا زا رف نداروا نامه هلکٌسا شیورو رک به |

 | هیت رط هیروغ ندشفبدالشاب :dê اب نوشروق یک روان ندقفرطره ۱

 هدر اک ذلک هتیساح ندنرلفداوب وايو نوف ید هداروا بو دا تعجر

 | ععاجو بوشا ندنرانآ یزنکا هل رعروک ینیراقدوا هسطاحا ندفرطره ||
 | رصن باب قر هراب یرکسسع یرایضهیو راب دشا نص بوزیک هقوقرب |
 ۱ ندنیدلوا دو دسم و ید هدقرط لوا هد هوا رابدیتا مو هتفرط |

 | بویارڪ ص ن دسفوطد روس قر هلوا ناسیب هللا لوت ییراقا یحد زلنا. |
 ۱ باب لازا ۰ دنا داوا رادربخ نیل بیعت اط كب نام رطدحاو

 0 حج هنامط زا , راندی | نصح هدفوفرب عهای رب دک نوش ۱

 ۱ زممهراج ندنفی دلوا یلاسع>ا لاک دادما ندفرطر هد هسشا رایدلوا ۱
 | رانوتا ی هدنرلناب بوب وص هز وکر ,یرلنا را دوانرا راب داوا ماست ۱

 | یییرلشاب كنيردق یللا هرکصفدکدنیا ماتا ىنب را هسیلاو .دحتسا ها ||
 | كر هکود م دلا یفاف دارا قخآ یرلسشاب قابا نیا یسسیقاب توک |
 قلا شب ندایا RRR رل.دروتک .هب هبکب زوا لر هیاکروسو ۱



 مو

 ۱ ند هفولع هتشذک .دنب لرکسعاش اپ دیش روخ نکشمردنوکر یخ نو ایسا

 | كردیا هناهب ودد قو ها هوا هدش راو ی ولطم قوج كی ییال وط

 ۱ هلا ینار ادف رط یه«: ناتستاوب هدنجما رام هلوک بوی ند هعلق هن

 ید رلبا وعمج یس هر اچ كلاب هربا هلغ هماشا یلع دج ردنا هر اخ

 | اشابیبع دج یدارانعا یطخم ردق هب هریج هبرمصم یایما هلتهجونو

 ۱ ۱ هلکعا مدد یرلنا هل ووس هیفاک کان هدا

 یو ۲یهنوا كنالوالایداسج ۳۹ 3 دیشو و راحا ندنکیدلپا ما

 ریش ب واوا راوس 4 هرفس ندو الو قره ند برو

 | رال هتکللاو صم نالوا یرظن عمطماشا, ىلع د هلهجوب

 راوجهداتناوب تولوا نایصع *یداو درونهر هب رصم یارما هدراخ

 ۱ ۱۳ EFER درد و یطت رد 5 سصع

 ۱ قلراو ۰ هجران ایکس ندنرلفدلوا هفناظرب راو کباحو یرجراوب و

 كرب ولیکح = ورک لاش رد ید هدو داراو ها فاك " هود تو, 1 وا لناو

 دن دلوا دا كم هل ورلبا هنب یک ییدتا تدوع رکسصعو |

 یدروف قازوط بی رغرب هرزوا قعالوا یرلنوب هل رقئرب اغاب ییددجم
 ندنر هدر رس دوان را هرز وا یحرلعاو تار ودنک هک ها وش

 دهعت هرزوا كعا مدرا هرلنا ردا هوب اخ هللا هرم صد یا رعا یرل,ضعهب

 هنهلواق» ید نم اطعا هثآ ردق وش هد هلاقم ون یرلیطءب تح بودا

 راه هلوک هدف دّویح هصاح و روز ی راشەر دلانا ییا رها لر دنا لاخدا

 كَعا طرض یروران و جرو کل٤ عنامالدو كمرک « رص بواک هللا لع
 ياسا هدر نالف هدرک رس نالقو هدر نالف هد رک نالفو

 / ید راناوا یط رغ هب یی دع نددلب لاو راشهر و رارق هرزواقلوا

 هدنسیم رکب كئالو الا ید اج یداراش وال خاد 4 هراگوب بوتادلا

 س ان یدسلوا نالعا هل ارلل الد ییدلوا شا لولح یمس و٠ لب ءافو

 رداح ه دنس هد ا رىنى یحداشاب یدال راح ةح رفت هداعلا یر لع

 كنس :فرفربو عز د هراور كرام هلرک هسدا نوک لوا یدشا سما یىلروق

 ىدمەع >رلبط وا كح هدرک هسوسیح بواو !میاش کر ح ندندرا عاط

 ۱ لذاغتهلم ام ندرانوباشاپ یلع دمت یدلوا عطل نددشودمآ بوک ۱

 1 اسا 3



OEY: a 

 ینطرا

 هني رزوا كب د یقلا هلبلج ندب ويلف یب رکسع لیا ىلع دم هد تا وب
 | هرکص ندد روط روصح هلو تدمر اشاپ دیش روخ یدابا قوس

 | اکو یاها هدخانز لر سمنارف یدالش اب هغ | ءربجخو هلک ثب رژوا رهش

 | التصا اکوب هدا اش اپ ىلع دم رایدقیا شالت مه ندنرلقدلوا نا

 | یدرلبا ماود هبورمهاحص ناه بویلوا هدندیق هلیاعمو تور و تيه

 | ر ذو اشاب ىلع دج هرکصندقدلوا یراج هرزوا لاونءو لاح ردق یارب

 | ید ندو ۶ رطزب و هککودیی هعاق لر دنا هیت نوط لو ر وشراو هثسومق

 ید الشاب کلش ی رد وط یک هه" رزوا لج

 ی” هد |[ اه ۳ یر ندا ف م4 لا =a هسلعا ود هدناوا وب ۱

 تفکر قسح هناوا ارجا ند ر ھم بناح هتداوت بولوا 9-۱ هيض

 ۱ یال وط ندد 1 تر وص نالوا اغ ور هد رصم هع یوم هل وا

 ۱ هد ود ناک را یروهط دو ندیکیهب و نکیسشاوا نو هداعلا قو

 ۱ ف رطر هتف و نودا وا ۵ تساا رواوا لص رهو قبل وا نورد عاد

 | ند هيل اح ضد ارف قلا و یل وب یس هظف ا۶ كايم رح هد ول دا

 روحو رده نهج و ها ار ىلع دع یسلاو هك اناس
 کار اشا دیش

 e = ki هر یو ازز ڪم 4 مک2 یي دن . روم مزکید

 ااا یجرب نوا كر < “لا عدد ۱7 هرصع ا لا یرادیلس

 ولفاحواو اع مدد داوا لصاو هرم هم اهل ۱ یو٥ یوح یسر)ا

 ندو رط انا E ینا هد هتسا زد EE ندان ۳ هریو ب و

 ن نوا ی ق ج ند هملق هدف دنلوا ناس هراسشاب دیش روح ر ک تاب

 لص هله ملوا لزع هللا هفرو ر هل وا مدل وا یلاو هللا نود ام طوط>

 هاکء د م هديا یدرقالر اهافش نوک ی مطعا ردص را ریس 4 ا

 صا اكا ر و تصخر ندق رطور ید هب رل ھیچ هب ه-عاق لزلثاو

 اشا نادوبق هدر یرکب كرخ الا عیر یدااق هرزوا یلاح هن هرس اح
 ندهءلف نامش هیاشاب ردیروخ ںواک هب 4 ردنکتا هللا نورا یاعود



 ۳ ینبدلوا ش هک یروڈس یکلیلاو ودجح كتبلع د هک ۵ کدقا

رخ أت شات دیس روح هن رزوا تاعوف و و
 | یلعدمح ن Sa تک افقوتو 

 | ین وک هعج یکنوا كل رفص تم هنک ودا قلب یوو بسک اکو جد
 اشاب 5 نس> هدندورو هب هن احرب توخا هرهش ند هاو شاد دیش روخ

 ۱ تعلخ ی وا ع لیګ هدااح ینبدلوادوج و٥ لب یدعو

یس اا یرکسع هدانا یتیدلوا راوس ۴ 0 ر کص ندک دیک
 | هلا مو 

 نونلاهملخ هدفاقزو تکرح وند ردهدارو اشاب هتسدا هد رک دتسا هفولع

 هف واع رکسع هدقرطورب نوسروط هدنآ تب زرع هنعانوق كردا ران کو

 . ید یاها رلردمرب ویلاص هب هءلق نولا یفارطا كناشاب دیشروخ هل ہہلط

 روا نون ندنسهروک قریصل دند یرکسع هليو هلل و ارىكاد نا

 2 ردنر هر 9 ندماشحا بود: شوک یرگسع اشاد نسح طمو ید

 رد راع,> ۵. هلو ییاشا لس روح

 طو لافطاو موو اطلع .درلقاقزو رلب ددیدنوا ت جرغ کو

 فۇ هنر ۱ رازابی ج وانو رقص ورب د هت رعاحود دان روندنلا تامل و

 ناسک ا BF درک ندا روا بوت الد وط در هک قلخ قوحر

 ررویتسا ینکایلاو ک كناشاب د شروخ هدتکلعوت تودا قاقنا رفع جو

 کسر ی کا ن ىلع دمګ را دد یداوا بحاول رع قارا

 تروص ادعا هن رزوا یرلعدزرو هروک تلادعو رمخ هدسنارب ز زرتسا
 ماش بواب روتک ناتففو كروک و یدلوا یار ه عل تورو عاشما

 بیترت كايلع دم به هب ارات و یدلدبا اسکا هب ىلع دم ندلفرط

 یدنا یر هروانم هعیناول ییدسا

 رد-شعا بصا هاش داب یا ہدف یاب ]وا لب هیاشاب دیش رو> ت تک

 ملا ند هلق ےک دملک یهاشدان او ملوا لور هلب سما راح الف

 ضا بولک هب هروص جد كبد قلا هدانئ وب یدرب و باوجود
 كت هعلق هلیداقنا هلج هدنژوهطنوا لر ص ىديشەالشا هر و ات هلدا اشم

2-Eهدکارب ت اھا وتب ىزا نف شاد اپ ی ع دمو ۍدلربورارف  

 | ى روا 9

 ۱ رز 5 د هلا نامانالعارهردن وک رمخ هرهز ۰ اح اشسا و دسر وح یس بار د

 هراماه؛ ندناما ۵دا قاح یداما یحا ییساج 1
 قعوص ی دار 23 !دماد راو



 زوتلا 4 رهش هدر £ 2 ریتم گ ین 9 ربا نوا رنو وا

 هلرآ جاسا یددورو هرص د درک و یصعدج یدناوا صرصخ هساگ ۱

 نامه كج دا نطغتو كاردا نب راق داوا شکل وا باج یتیم هب هعلاطمهن |
 یکی دابا تع رع هرمصم هده رګ لالخ رارب هللا اشار نسح
 لرد اناوبد روع هلءج یک اشو لع هدق داوا یی واعم لكناش ,دیشروخ

 یرلتدترشکا تعجر ندیابف بناج تصخرالب اشاپ نسح هلبا لع دمع
 هش رلتکل# دوخاب و ررد,اتدوع هبه را ها ادعا هژلوا هاتف و رس

 فرطمرب ر و بصمو تبالو هدنجراخ لرصم هرلنا دسیا رزتساو رار دیک
 كنيلفاحوا هل رکسع لبلد نامه بولد معخ مو نوڏأم ندیهاشداب |
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 صا نوعا یرابتوج هلا هاو بوط هر هتیجأت هرس و ارط

 ی در و |

 رلللد هدن رک دلک هئس هح ان ارط هل ررکسع اشاب نسح هلا یخ دم |
 یک فرا توبه هدنآ تی هما هدو هن رژوا درنو وود

 ل دلک نوا عسا یم هوولعز بورا ا لع دم هدهرمص ۱

 یجدرلنا هل . رژوا ی هیکلا لافغا ود ردوو عشر و شارپ لبا هک |

 ىکەدب اصیصق ها نیطلار د نود نکییشلیا هرلوب ھذا در وا هل رب ر

 یدال شاب هکمریک هرصم جد یرکسع لیل ع دمح رایداکح هث رار

 رام دآوپ .دقدلوا كجهدیا بوت پواک هرالپاد یمادنهگ اشاب دنشروخ
 ی هب و هدرمکن دتسا هفواع هدزب راو-رمتح هن هضرعت هرلنا رارویتسا هفولڪ
 را دلنا باوج درود نکسفج هیات

 نک ایس هدنس هناخ که د هیکب زوا نورک ہرمص ٥ ىلع دم هی رزوا كنو
 الا هللا لع دمح ی ولقاحواو ی کم او

 ك اداي دیشروخ قارایخد لع ا وج وکتفک ہد رمصم هلکمیا عم عم
 ٹکب دمح نا داناو یدلیا ثشذ هنابسا یدرطو عفد ندرمصع
 یرکسع كلیلع دمح هدرصم نوردویداک ردق هبه رج ید یرهسع
 .داعلا قوذ هیلاها «دنرفرط نیعرمصفو نیطلارید ید رالپاد بولوا

 یکسا هدننعک اکتشا ندرانا هدرفص رغ ندنرلف دلوا هدکنا ید طظ

 لالتخ | هدرمهمو راب د الشاب هداب رف بواک هرهزا عسءاج یسیااھا مهم
 هیارفف هداروا بودیک هنس هیجان بوباقراااد هدعب یداوا ادیب یرهراما

ê 



 یرگددک. قرلوا هذ سش تعوص> هاخوا هسدآ دس ہرا اشا دم

 ۱ یخ وڏو 8 مادعآ یاب دهبوروتود تصرف اشاب نجرلادبع

 يدو هروک هنفوو لاح یاضتع» هد هدا شاوا مکاد اشاب ۽ ىلع

 نجت راد نک یدنا شهردنوکت ارب رګ هدئلوپ تلاقساریارب هلبا حب و
 لع ناشف انوا هدرروص دکل هناکح سویا نيم اشاد

 هبداع اروم أف غا“ ناناب هليا ل زع ییسودنک قرلوا كانبضغ اشاب

 یني رلق اس و رحو یوک و هکب دلاخ هداز اشاد دجخا نانلوب هدنف رط

 هن رژوا اشاب نجزلا دمع ككردبا هلاحا هکب ناولس هداز اشاد مها ربا

 غلف رمصتع نایاب اشاپ دلاخ هرز وا كنو رب دشوار کوج یھت

 كناشام نجرلا دعو یدیسشعا تکرح هفرط لوا هرزوا كعا طرضص

 ار هد هسا شاوا مرهثم كردیا هب راح هدهار یاا هلبرکسع
 توزو هددش رد ېن د اشار ؛ نجرلادیعو بوش هل,سودرا دا دعب اشاد : يلع

 یسودننک هلال را هنب راش روم اه رع اش اب نایلس باش ابدلاخو شرچ اق

 ناتدهاش نارا اشاب نجرا دبع نکل یدا شکیا تدوع هدادةب جد

 دادن دنکندت | مایف هوا ییاشاب نجرلا دبع یجدوا بودنا دا رسا

 ینید السش اب هکعیا ناب رخ تارباحت یالوط ندو هد تس نا رهط هلا

 هل تو درااشاء لع لدم اربخ یرازو 72 هفارع دودح كراساهو نیل

 رد 2ت هنکرح یزواح هنفرط ترعلا هر نج نکل ردنشیک هنف رط هل>

 ةدرافرظاوا تدعرب نوا احاو دودح داظفاحو هعقادم درع نوسهلوا

 راو ديعا كنلود لصانطا ردشاک هدادغد ۳۷ هرکصندک دتناراذک و تک

 توبلوا ناکما هحدادغز ھن رم دن و رهق كرلیاهو هلهح و ینیدلوا

 زوهط رالالستخا هر یکی ندیکب هلا هد مم یدیا هداحو ید ماش

 ی دیا ۳۹

 ندا دیعص دج هرژوا ید ساوا نا ۳9 دش

 رەق نوا ركب قلفنو م ک كل نکبا هدکعا هب راک هلرارل تنم هلوک

 ی2: :ثشسا تاج ای سواد ناتا ا ۳7 7 ا تروح یسلاو

 | لصاو هرصتهدنس دعا یذ رپ زوهط نواز يبا ك نک ۳

 € بولوا
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  Eسدو ے5 و ۲ ۳9 ی هلا لزرع یدشا دو ناستکلا شار 8

 8 رج 1 نوح وین ید هنر : كناو او

 یداوا اب رد نادوبق
 | یی رلوادع نالوا هدنعح دب دج م اظن یگاط یرهکب هد هد رن وک و

 ندراند ا تمدخور هد دج راکذا و ردا راهظاو نالعااهد هب رر

 یراد زهد دد ج دارا ن الو | یر نادن را ذل ال رمصع و

 هلا لرع ی وک یلاص جوا نوا كلوالا میر یدشفا مهار باح

 كناو یرادزفد دیدسج دارا ید افا هللا ضيف نانلوب رادزتفد هنن رب

 لزع كنم دفا مهاراو . یدئلوا بصارادرنفد یدنفا یلج هلی رب

 شط ۳7 عولر هنن اهکا هّع راکفا ند وک ییئره-  لرنا هللا راب زر

 رازا نر "هرکس كنالوالاىداج قرلوا ندلبقو هنو یدلوا ندنابی

 ندنوامش ناوبد ناکحاوخو ن دئسافا> یدماو در یدئفا فصاو

 نوا یمالس كتل ءو تاود هک وبلاح رددوا سد و هعفو یدنداوتر

 نکی؛رروط بوالوا قرمصرلکما ردقوب هنریثکت كن رکسع د دج ماد

 نوحا یسهینآ لاوحا كلود یرالو زورزا رزا هل و كنار کفال-خ
 یدیا لکد رخ تعءالع

 کھ هلدهدیم و نع راره راجا ریما ہد ےسوم یس دنس زوهطنوا نکو

 بویه اک جاع> ندفارطاهلیسوقروق یاهو هد هسارلشاتبءراو هپ هعرکء
 || نىسا كي ىلع هققو ندنرافدلوا شمامهة > هتافرع ید یسلاها هکم
 شاملو یصاص هةشب ندناک د ترد یتوکه فرع تح بولوا هدلاجر
 هب روه شورعروا هنشاب رقن هرل یاهو اشاب مسهارا یش جاطاربهاو

 لصاو هئداهسرد هحدقا یراربخ ییبدلوا شلببهدا تدوع هلیساطعا

 یدیشلیا رادغاد یلود ناکرا قرهلوا
 ةر نج قرهلوا لوفشم هلب رفس ناتسدرک اشاب لع یسلاو دادغب هداالخوب
 لوتفمهدازب واش هک هل, وش یدیغود قفو كج هدا رظن هلاحا هند رط برءأا

 هر هرطا ند هاش هل ریش ع ديلا یهدنشاب کب مساج یلیغوا گلکب رع

 ناباب هب رلرزوا ند تغیدلوا|شایآ نک دروباخ هنر 4اروبع هتنفرط
 ینرمصنم یتا ی وک بودبا رومأم یاشاپ نجرا دسبع فرصت
 لبا اشاب رچرلا دبع یدیشعا نیست هننیعم كنا جد نیاشاب دج
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 تاتو را هلا لب تل نت هد ها نا

 راد اکو و را بدلوا ردا تاو رارصا هدب راک.هغ کال یراقدنوطو
 | رودص هدداګرب ی>ح بودبا ناب رجرا دث قوج كيهدنروش» سااحت
 حا 7 نالسعا نوعا هرانکتس یا aba لر نءەع ندماطظع

 والو نک یدشاوا ین شتو نعط فد-ھ كناوذ وب هلکعد

 (E کو تولک مزال قی ندنرغا بوط باوج وص هدر هل هرم

 بوشار هدزاارو روا هتیعور تاهت ند اغب دلوا دسعاسم لاحو توو

 رل, داوب را رهتسا

 یراق دلوا هدکمعا قبضت ییمرح ندفرطر یحدرلب اهو هدناواون هنو

 یسالاو دادب رلیدیا هدکلا ضرعت هقارع بناح ید ندفرط رب هدلاح

 تولوا لوخشم هلا زا هلاغ نالک هروهظ هدعانا لخاد هسیا اشاپ یسء
 تعراسء هتکرحیفادن هر یرلضرعت هفرطورپ كراباهو

 ندنفرط ماش یدرلروکق ت کر حولشاب رب هدئفحرلساهو همس ز ردو رد

 تنواعههدن ها ىس هظفاحم ایر <= یدبا مولعم ج هيم هایش یسر ید

 هل الا ندلالنخا هسیارصع بول هلواندرصم بناج یسارجا هه
 یسلاو نوزب رط هلهجو ىج هنلوا لیص هدربزو  یدیا هدکعشود

 دوهدم هداناو كناشاب دو رابط هدازاشاب لاطب نان وب یل هع كیاحو
 ید هدکترک هدکش ناصع عولر یسهناشک رس تاک رح نالوا

 هکب لالج دع لغو تکی ناعلس هداز رابج هدندرد نوا كعرح کو لاح
 هدس هلبئا دناخ هداز راج هوا كناشاب رابط یدشا رو ترازو بنر

 اک كناشاپ لالج ندنغب دلوا تو دعو نیک ثوروم ندنردپ كو»
 ::. روجلوا قنوعرو لاا بیجوم هد هیت رب كنا

 ت ی و سا و و ی

 نلاتحا ۱ قعارغوا لک موس i لآ 8 ماجا تماخو

 هامون وضش فعض بو دنا تب ورو س> هللا تب ورو سدح نيب رود

 اقوا LEM لةش هلع رط دعا ردنا هراهد ی هندن

 ٿم اوا نیشد هدوسآ هدنس هنانط> اس عقاو هدن رق یکبار اکی ءا هنکب دا

 یسهنس یکی زویکیا كيوبشا قر هلب روم هدعاسم هنس اجر هرزوا قلبا
 اشا ل: يسا طداحاب رد E رب لب لرع ین آی درد ۱ یر ۴ |

 رص



Eضردل ه هراز نالوا ه دشت وکح اخ سالت هدکبج وم هدهاع»  

 یسلصا ضرغ كنول ه-سور بونلا هلق یلاع نامرفر معآ یئ سام وا

 ترابع ندکم ردا قلدسصا 4 .هبلعتاود یخ يس هلم سالقت ا٠أ هوا |

 هیس ور ناٿ تن رک هدنامرف لر ھا لود 9 لوس ی یا سیل هليساوا

 ندنوا ئ حد هیلعالود تویتسا كەرد ا جم رصن ییعیدلوا هد ددد رصد أ

 تګ ê هد ساب ینرافس دیس ور هلبا لام با نک دتا زاربحا ۱

 ناتبچرک هی رهن شان هود یاارار ۳۷ رد ابا روهط هد اعو ۱

 یظفاح شاف هدک د ردنوک هرمخ ذ یک یوا هرزوا قالوا له هتسودرا ۱

 دیسور ییکل# نانتجرک .) كردبا تاقالع ها یدستفا نشر یسیسلبا
 یوطاب وودابو هیلفا هدنلحاوس نانسچرک هچرک ! بولوا هدنس هباج |ا

 هارا هبذیفس رخص ندترهن شاف هد هتسیاراو هاکسا ددسع چوا مان
 هلعن هربخد ورجما ند رهنوب هلتهج یبدلوا تلوهس هدسالقن هریسخ ذ

 نایسجرک رالحوب هکیدلاو ردبا اعدتسا قلود هیسور ییساعلوا فا

 كن وله بسور هدیاب وب ندتنفیدلوا یساناعر هسیسور یخد یتبرک بولوا
 وسو یراح ها هم .لعتلود مولا هد دوا راکرد یت 2م ا هباوعد وا ردره

 نایب عد دص هلا یوعد هل وب هرزوا یساضتفم دانا قاغا نالوا

 هرزوا لاح تو اوا نام فاز ورانا ساما هاشسود توزلوا

 هب هیلعلود هله>و یپسانم هاب ود هلغلوا ند همزال یسهلاحا هنسلاها

 ةسفا ریس یصاراو روب رب و یضارا هوا رتسا | یطارا عا زوتلوا هلباقم

 نهان شءهرمساش کج هیدن یدنف شير كب د ( رولیربو هجا
 ۱ كئول هیشور هدتیلاوح وډ تواوا كنەيلەالود رال>اس هجا هګراو هب هیانا

 ۱ هللا وس نات رک هد هاتسود نروص ا ییبدلوا ىسەقالق ط3

 ثقولوا نکل یدیا شهر و ترمح هود یالکو یپسلیا مایق ھه طض رار

 بويه ر و یخددر اوج ات عطف ءان ةفاشأ نالوا راک زد هدهناسبء

 هناتسود هن را ما هرمخذ هلرا ها ندنرهت شاف هرژوا قلوا قا هدر

 ۱ نام و رکذع ی 5 هاو رط شش ژولیتور هن رزوا یسلر و ٽڪر

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 هدفی راکدر و ماکت طنز لاک هلا ط.ص یس هدف هرفاتا نوک و د

 کس Ê | ها اعفد هرو hes د e ah ام  دقافناو والثوب ۱

u #دنس" 3# 
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 هديل با مور هنتهجوب یدرردوک نت رغ كالب رصلب قرهسلو هدنهیلع

 | را لوا نون هداراتسا ییالوط ندوب هج رف تا.نسایقشا ولغ.ط

 ] یدیا قوج
 ۱ هاصع س رو و هدکعا ماوذ یلالتخا ناتسد رص هسا هدانا و ۰

 | ها لالایی قدهلایناوت میر را سو یرو هرف نالوا
 ۱ نالسعا ی ےک هیعنا حالس لر هڪ ہےک رون ط یا رلعتسا راولي رص هیلعلود

 كتاص ع هلیقوس هبفاک هوفر هنن رزوا ناتو ص هلنهج یی داواشلیا
 یدیا لکد دع اسماک وب هرضاح لاوحا نکا ند د-هزال یلاصیسا |

 ۲ زامخ لاصاا هاج اون هم و ارا صا هدنایصع رواپ رم هیلع هاش |
 | تاکرح رولغاط هرف نالوا ندهیلعتاود یاناعر مدفزا ید ندف رطرو |

 ۱ یتسانامر حاط هر هة گو برص 2 رکر ابدا و دکیتا راس هجا هب زواج

 ا ندرلنو بواوا واهیسور ندبا كي رح هنایصع هلهجووب |

 مرا کلات نعیابقا رخ د نسالمر یرازجو لحاوس
 | هلا لالضاو ث٫ رج هل جو و نس هبت ناینسرخ كن هیلملودول هیسور |

 ۱ ویلا بس یو ناتسحرک بويعا نعادو هنکردتا لالحا قتهج ینا دش

 هک هلب وش یږالکد یلاخ ندالماعم كج هديا جاعزا ی هیلعنلود ید
 نکیشملک هاو هد باج هبا ارا تاود 5 و اهل ود اک ینلئاخ سالن :

 تردنوا :ویکیا الاب هجورب بورک هنسهباج هیعور ناخ یلکرا اروم |
 ۱ ها طیص وأ هیسور یکدم نا ود ہدف مھ و ز كجا تافو دنع رات |

 قبدسصن ینوب هیلنلود یدیشعیا نالعا ینکیدخا قالا هنکلام ودنک
 | ندنساب قانا هنانسچرک هله وود ترش نوسروط هل وش كیا |

 ینیدنلوب قلم هيلو د هیسور هنهیلع هسن ارف تقولوا هدهسهداوا شحوت ه

 ۱ یوب رسهراح ندسنکیدمر ولا هنسا ید قرف قفرط هیسور هله> |

 ۱ واج تب سس یرهزوب هسداوا هی ور ید شهر د شک هژب |توکس ۱
۳ kK 

 هک یا رک نوت بورا ی و ۳2/۹ لرک م وا ن ناب اسر ؟

 ۱ لو سبقت هل ه> واوا 4, : ءاثب ییا هدنس هءعاد كمروک هرمز ۱

 ۱ هر يح رک الاسا *ناها ی هدنرز وا دودج یف ییا ندمط ص ۱

 ۱ ندسغ؛داوا دنور صز هر ور هوا ناتسجرک بواوا مدکینا صضرعد أ

 | هدک دیتا اع دنسا یلاع نامرفرب نوچا یعض كنازواجم والثوب لج ۱



 شە س ی م اکا
 ا $

 لود بور دلاق یسودرا ی واود قرهلوا عراق ندنراکفا كا روع 1

 یداوا رو. ه همزال A هد رط ور هرزوا وا تعواعع هر هعفتم

 ییدلبا دوهح فرم هلاکاو بیر وشراق هبهزیلکنا ورمند هس یکیاو
 تاغ هب ودنک هلی-لوا تیفیکر ردا تاالد ه ره قمردلاق ی ودرا

 ورا هب هعقتم لود نوگآ ردص نشا هلی ارات دسخا ندنک,داک نارک

 تاش 44 ر تاکرادت هلا داملا قوق تعرسر هدنروصزاعلوا فی رعت

 ۱ ردا

 4 هيلم تلو د علاقو صءب +

 قدرا هدرا وم و بواوا قداصء ۵تدسام رک . كنيمور ترام مرح "هر ع |ا

 راداپ هدرب هلکع را قجواح خد هسغا اردانو زا اراق هدلویناتسا ||
 ورو هدرب رهمژ و مد نوا كترام فسدس و نکیازام هل وا

 هدن و زا زونهو یدغاب راق یلیخر د26 ناو قوغوصر هده>رد

 راق وابلک رارکت رو کا رکن كرام ندع روف ررب

 یداواض م مک فرطرع

 هددع لود قفا هئسود یک یی داوا هداع فال هل وب یٹیدنک كراوه

 ءامسعالع يج هرب داد الب نار ا هداعلا قوف جد رلتواوب نالوا اعور

 دیا هدععوا لالدتسا ندهرنطاح لاوجا

 هدق دلوا اعور یتاراما هیموع ب راح هخ هداپ وروا حورمشم هسجورپ
 غلف رط ی قعا بواوا هددت قءروط 5 ین د هرکوب هیلمداود

 هب هب راګ طلاب ندنک درک مزال ی ؤا ی ک راد: جد نوا هظداح

 كتفو لواو یدرویشلاح هلاک | كلوب رفس ناسا یک رونال ساح

 لسا هر هتک: كت رکسع در دج ماظن هتک تاکرادن a ھم ا

 هصوص>وا هک ود ۱۳۹ ید و نادملا رکتسا كاس همزال ت ثا4 و

 ناکر ١ قرهلوا هدا ز یتوادعو تاقر كرلب روک: هعگ دالوا انتعا هدا ژ

 هلوع:ون هرژوا ید لوا راعشا هدالاب نکا زر و مذ انلع یا ود

 یدرواوا لوئس» هد هلو یدرروک تازاسحته یسبر ج دززرسبدا
aندنغبدلوا لوبقو لبقم نر روم ام نالوا مدسم,رنرلشیا دی دج م  

 نر رومأم یخد یقاطرب و ندنرا بصهت یقاطرب كرابک و لاخر رکید

mehal:۳1 ی دبحو لاتقا  eدد ماطن یسا ندن راک دم  

 6 نا }1¥
 ت کے ر تے ا ر ر یر یو و م ر ا ی ےہ ی تے ت ا ن و ر ا ر ا ت ںی ےہ ی با و ی تس ےہ ت کن چک



 ۳ ا

 | لود EE هقکناو قوا بوتر ندنرافر ا یر نازو لوباو جو ساو
 | نویعر نوا یکیب زوب ره رکسعقج هئاوا بیئرت ن دنرافرط مهیلا راشم
 غیلبت هنود ایسورب تیفیکو كمر و هیدن هناعا ارل ك یللا زوکنا

 هب هب ريج "هلهاعم هدنه> هتف هسا زالوا لخاد هقاقءا "راد تقتلوا

 یدنلوادعع یسهدهاعم یاقتار قررل وا هام رع تمایهرزوا كارا فش

 ۱ یهدشلحاوس کد هرق كن هیسور ن "میسکه ریدتنا س> هب ول هسنارف ردو

 | قرهساوا رارما ندنزاغوب لوبناتسا هلبا عضو هراهنیفس ایفخ یرکاسع
 | رادتا هاسترو عج یسودرا هسیسور مسحر هدلس هرب زج هفروق
 ی دنلق

 یدرلدب ییفج هنالاو میدن هل هدک دشا سح یاغتاود قاودایسو ر

 را سا هتراءانوب یکیدلیا ثبشآ هب هيسج تاکرادت كلود جو۔او
 | رفن كي زوتوا ه-دسودرا سسنارف نانلوپ هد هروناه لباقم اک وډ مدک دتا

 ندننلودج وسا قاود اتسورپ ندنکیدلبا عیلبتهب ملایسورب کجە ا هوالع

 | ییکیدنسا هدنکلم ودنک تلود ره كنولجوسا هدک دتا بلط تاحاضیا

 ۱ باوج لا فح واد ردقود قیح الص هر هلخادم كئهسک ردا ارجا

 ا و ر قرا تابا لک نازک ب ولایسورم تیر و

 | هتشرب هقشد ندتغلف رطب ودنکو یدلوارومحم هکمر دّشک هلا توکس

 ۱ یدردلس ۾ هنرابانود یکج هیم هدیا دهعن

 ۱ كنهترا نود هدف هناوا داشک كن هب زاګ باوا قرا هن رزوا كنود

 | یدموع هطاصم هد وان یتسهرب نج هزاکنا هیفام عم یدلاق یس ههبش

 | یاریما سنارف هک وبلاح یدرادادسیما اب وق ییکجهل دنا رپ رقتو اشنا

 | اش را یدیشءامهقیج ندنناول تسروب هننهج قفل كراوه مو ءذاغ
 | تراسحو تباها زارا ید قول و یاربعا هسنارف ندیک هاناح
 ۱ تدوع هبا وروا كردا تاقوا رارما لا ددزرب تو قو من تومن

 هشن اچ سک دفو بواک هرکص نمک دنا هب راح وکر هل راکاکب ماکناو
 "رتلکناو یرلت ڈٹ خو ددرت هل وا كنب رالا معما فسا وه بقا بورک

 هرژوا تعرسو تراس كنوسان روهشم صوصا ىلعو كن رللارمما

 هلأ سیا یلود :زتسوا یدرونک لاخ e N ت ران ر



۳ ۳ 
 رصد E ام اوا د یس ]وار كب هیت ك كني ص» از اذه جم 1

 تم زومأم ندسقرط EE ازات فوذو»ء هاتف مو ار

 ولایسورب یدیشا ردنوک هنیارب جد دور ژ نانو ويدوم هلا هص وضع
 هب هی رح تاللماع# هک دا زواج یمروناه رارمسارف امد قم هسا

 ندسنکو دنا شمهلاطما همان هلواق مر هلتاود دیسور هرزوا كماع | مایق

 دور ژ نزتنو ویسوم هلنهج ینیدنلوب هدننین یمامتچ هنجراخ كلوب
 هب هساار ده دل رکو هيه سور رک هليساطدارل اوج همواص ندشاب هتفیلاکت |

 ندولایسور دور ژ نانو هلنهجوبیدزالوادخ هنب رر هرس وک تصلاخ |

 یدودح یراةدنلوب ,دایلاتبا ررمسنارف بودیک هیهنابو قرەلوا سويا
 هنسالپسنسا تلعر ند ةيلعتلود ثلام یک ر صم دوخاب و رارد ازواسجت

 اب رتسوا ر اد هتک هدیا مای هب رح جد قاود اب رتسوا هسلا را روستا

 یدیشع ااضما همان هلواعم قخر هلبثاود

 تاشو هه رح تاک راد نکیشعا اصءا ییهما هلواعموب قلود اب رتسوا

 حورشم هجورب كنهنرامانود هدلاح یتیدل وا ظتتم هنشدلک كناموقو بوبا

 كن هیسور قلا نب ربخ يکيدلبا بص یارق ایلاخا یی ودنک ودنک |
 هلا لوف ییطسوت هرزوا كسعا قافنا هلبا واهماکناو تعفاوم هیلاک |

 هساارف یرهش عروس رب ندسشطیدت ارادت اهر هب رح تاکراد ناه

 ندنوب هرابانوب بواوا نک رم هفافتا یهجوا ناثلوا دفع هن-هاع
 قتقدر ظذییسلیام ایف هه رح تاکرادت كئولاب رتسوا ہد هسداربخ یب لاک

 تاحاضبا نداتلود اب رتسواو شمردنوک ک راس و-اح هق طاوا هلکع | بلج

 £ ارجا ماطر دو دوخ هدایلاس تا هک و لاح ىدا شعشعلاق ها

 م وکح ودنک ید نب روهج هونج ب ويعا نعایو دنکندست اب بس

 هاکعشک د راکفا ةعذد نجوا لصاو هغروبدرتب داود یکیدلبا قالا
 اب تسوا بولتا قاقنا هدهاعهر هنهیلع هس دا رف هد درعطق و نام

 یدلوا لسخاد هقاناود سد قاود

 اب ورواو لق صب ۳ نا دطاسد لو رتسنارف د الماک ایلااو اب ا هک هلن وش

 لاحر هدنروص یراکج همدا زواحو یط طع كر" رسئارف دسعیاوق
 یلل زویکبا بواوا یرکسع كرب زویشب كنهقفتم لودو قاثوق هی هنزاوم

 اروناهو زنلکناو هیدور یکی یللازویکب اینا و ندنفرط یاو دان تسوا یکی



 ب

(N س ام و 

 | هليغاع راب رب و رهام هدام واد نف یک تس رل ناموا د سوهو یاوت

 هد راکدشریک هی هلاکم هلبا هلاک, فو لیفرب نالوا رداق هکب رګ یناهج
 | قسو رد افصا هلا رهتسا شوک یب را هسیهتلوپ تالابخ كرلتوب تەب
 | کما تلآ ةف هع اود ود دک یني رظخاو ۳ یداراوک نا

 ی هلاکعرپ نالوا شبا ناب رج راد هه فرش هلم طة لکد مزال ییصاش
 هدیا ناس

 یهدتلحاوس هروط و یسهعتاوب شور یک ەد فرط ناتسجرک كنهبسور

 باج تد رظا ك ماود هزماکنا یه هم نالوا هلا ناشک سو یناصع

 هعطقر 4 هیسور هک دوم مدنعح کله تیماعو لالقتسا لن هیاعلود هاکعنا

 كر ةيسور دلو هیلءل ود قرەروا هُ زوب كس ییکل سایتها تن هرماکنا

 هل هانا طض یوعاتسا قلود ۵یس ور هکیدلاو ردق وب یدصق ءوس

 هدنلا كلم راب راب رب یلاوح لوا ارز رولوا ولر خ اوج وا هرمککنا

 یراح کد هرق هدلاح ییدک هندی تلود ندع*رب هسیا ندعو

 س هقتاوپ ك هزاکنا هدنفح هةر *هل-دسم هج معز ود رواوب قرت

 كج دا قع یددلوا دیس هیعاد كعا ل و هل رازوس یهاو ماطر

 تدما راهطا هر ه-.سور هلو ندوب كلود هرلکیا ااوج 6و تاد

 یواسم ےس ود نک یسماعیا بودی اط یوباتسا كن هیسورو نکج هديا

 هماهوا 2 هدص وصخ وب یسااه اهرملکنا هد هساا تیفیک رب نرو رغو

 غل د الوب روبحم هتناعر هن راکفا كرنا ندنراقدس و شاوا بهاذ

 داوا یکیدلک مزال زارا ندنسرافیح هیادیم كل هژعسه و هیاع هاش و

 ۱ ر دشلیا
 یروص قعادلا هالا كن رلاصخ هسور تار ویسوم لصاطا

 هد: هقتلوب ودنک یب راهنالفاغ تاششتوب بودادلا یرلنا لر هرتسوک
 ۱ ی «دقرویتزب هنروص و یدیشک وو هلو رب كج هل هوا شا

 "رلکنا یهدشرویسزنب ندنفیدلوا شلیاربغتهدنس هلاکم هردنول رل هعلاطم

 ماود هب هلاکم ید هدننیب یرظان هیجراخ هیسور هلبا رواقدرول یسیسلبا

 € م #



 ته ره هنو 3 امن یادم كنم RE هما رق صد ناعلعت

 لوا یسلیخر ید كسه رح a رکنا ھت رزوا كيو و شا

 قفاوم دنهاولد یرببادت كنترا انو هل-یسلوا شب بودرکس هفرط
 كن هنراباتوب ی هرادا كنار ایلاتاو یدالشای هکمریک هیروص

 نالوا ندهراحو یوز یکاوا تك یفزوژ ی-هجوز نعد یل وا یوا
 تاو هداشآ لوا كنسعلبا هسنارفو یدلرب و هی هراعو ود نژوا لبغوا

 وژرآ دیدار هات الات یروهج هونج هل وا نالوا

 یدلدا یقناا هننیلارق ایا انهنکی درتس وک

 dd کک ییلارق ر لاتا هه ولوا هد )اہم هنرابانوب هک وبااح

 ود a رج # لوغشسم لا كیا شزسوک وشراق هب وا هرلکنا و

 هک هلیوش  یدیاهدفایاب هیفافتاهدهاعهر هدنر هنابما. وروا لود هته لع

 مدا هنکید تا هراخ عطو هلا هتد ارد یرد اسحلع یتا هیسور

 رازقو قور لزوونو فون وغوز سوا نالوا یدمو روظم نکیا شاو ا

 ردمزال یسومان هظفاح كاتلود هبسور یسالک و هدیسرون وللثم یکسروت
 هنئرهشو ناش كن هیسور كیا ورفرمس هنس هلا طع راوطاوب كن هنرابا وب

 یلوصح هسیفوع هتخحاصم هللا ع اقا ی روطاریبا ود رر و هس صرع

 ینافنا یرپج طسوت رب كردبا نب و یرلناود رکید كنهیسور هدست
 | یدا رلهردرب و رارق هص وصخ كلبا دقع

 | یاب ورا لود قرهلوا هدنتسایر تګ كتاود هیسور یراضرف ندنو

 یراک دتسا یهساارف صوصا يل عو یرلناود براع هدب وردشاو

 تاحالصا هلبا طب ر هب4زاوهرب ندیکب ییاب ورواو رابچا همت ص هل,اطڈارش

 كمر و ما هل ود هفاکافوت هش دعاوق لام ق قوف>و كاا را هیموع

 تراسبع ندهد وهب تاروصا م هاطر دعا نشف نک -رتذب هب رج یک

 تاش هضم ارجا تواب ۳ هرایاوخ و یخو یردناسکلع فلا ییددلوا

 تک :تعهر هردنول ى فو و نوعا لیصح ین ار لتاود هزنلک ناو شعا

 هبا ریکنروب ربارپ هلا حالضصا ییسهرا كلانا ها هملکنا یکی کیدلبا
 كل راکفا ره هی سسور ید ا قاغا ییاسنایسا ۱

 ه هرم تاک هد رها لوا هرزوا قهراو هدب ردام ید قوئوعورتسا نوا



 کان هقشب ندنکیدلبا r aa کن نالوا لباقایسارجبا هج هجااسا

 هس رر نب ارولک نداشیسمم ییتقرف ۵-ءط ترد یلکو شوک ۱

 | ۹ریلکتاهلب را طض قچواو قرغ یتیرب هلیاموج یساسعتود ریلخنا |
 ۱ ایا ساو یدلوا بجوم ینلاعفنا كناپ وروااعوع یس هل مام سسعحرب هو |
 ۱ یدلو نو یس هع تاوت كن هتراءانود ہلکا تر> نالعا هبزنلکنا قلود ۱

 ۱ یران دهم شوک نی کنز ئاب هدافتسکم نان لوب ,دنفرصن اتنایسا تقولوا قحا

 | اشنایسا نکیا هدکمک شوک هریک هب وب هبابنایسا ېږ ردیپ هلاهج یځبدلوا |

 | فورعم هلا تماس و توق لصالاقىئانندنرلەراداءو ن كىس الك وو ل ارق |
 ینددلوا راحود لاح فض هداب ز كب هداتآ لوا قلود اتاسا نالوا

 | هنراباتوب هیفام عم ید ایز ج یتیعفن كن هتراءانوب ندنفافنا كلا هلتهج
 نج هی ڈرا هعفداوا یتساغنود اینایسا هل سیلاسرا زار وا هبایتادسا |

 ۱ ی در وگ هلاخوب

 ۱ هدکعا ارجا هنهیلع وا ناکنا ورد ھے ةت یا قثرا هش رزوا كنوب و ۱

 ۱ هش اما تلعیا روع هنس هطا هریلکنا هژ.ااصد | 4. رج ك "اشسا یییدلوا

 | هکیدلبا بیئرو روصت هی رح "هل یحر هلهجووش هدباب و و ثبشنابوق |
 | ةئارا هراکاتشو نییآرهش وجرب هدنسان"ا یسارجا جوتن مسر ,دنالب»
 هلکروک یکش مکزاو ند راعفا كنا موڪ ۵ ےب هرملکن او لاهتشآ یور

 ]| ید یرادفهرب كتتنساعتود هسنارف هداننا یکندلبا لافغا یر رلک:ا |
 یرلقبا موعم هنکلاع یک هدفرط لوا و رماکنا لر دیک هدناج اش ها |

 هساارف یک یکیدتک هفرط لوا عبطلاب یغوجر_ ساعتو د هزلکناهنب رزوا |

 هداننا یراک د اک یرغوط هن روص ین ولو هلبا تدوء ةد یتتافس |
 شلاق نود ندهبافک دن> یس ەس ر خ.یافس هر[ یب ک دشنام

 بوراو 4 ی ولود هلک رج ندایلاتب| یکم رب دل , هنراناتوو هلته ج یرلعح هوا

 هن رالارپ ء۱ اعنود هلهجووب بودیایمبنرت قاب هزملکبا هل. :سهدوجوم "مود

 ۱ یدیشهرب و ناال ید
 ۳ ساق

 حورس هحورپ بوهیح ندسراب هد رگ و و هب راپانوب هلا تاروصاوب

 ار>ا جو مسر هدرفص رحاواو یک هال هرزوا لوک یبا روع

 ینیدلوا شرب وهداننا یکیدلبا ارجا ر Sli مع . طظع هلتسانهوب و یدتا

 < نیم و



 هک ۳۵ ۲

 نالوا یقداصم هیر ید هے س زوهط نوا ومشا كردا تاعا هود

 هدنسکرا كنسکنرف ا ن شف یس هد الیم 7 ترد زول ر ۷ كم

 یهیدعت مد e کیا كناوا نوناکو یدنیک هسراب بوەي> لد هور

 ملست هلا نایاب ییلاسعص هک نات ا هترابانود طو ید2ا ارجا

 ی ۳ با هدشااحیسار با كد دعت 2 ندنفداوآ دنت كما

 جات نالوا صص# هیفزوژ یسهحوژو ںی ۲ نولآ ند نالا كناباب

 تقو ی یخ هر کصندنولاباپ و ردن ورم یی دلوا شردک راک

 نوا قب وع" كنس ەباحور تعوکح هلبا فق وتو ثکم « دسراب
 هب ههور نی "معاوا لتا هتشر هد هاا شلبا رامار ا یییخ ه هراباتود

 ر دعنا تدوع

 راکلنشو نیا رهش قوح ك هد هسدار ۳ ییالوط ندتسا رجا كجو مسر

 عام الصا هثلاغتشا هلا تاو لاوجا ی كن هراباتو رانوب نکل یدلبا

 هن هطا هزملکنا هلبا لاک ا یتاکرادت یهدنهاکشس ین : ولو اءاد تویلوا

 یدیا لکد للاخ ندنراکفا كمك
 وا بولوا هدئس هدهع هب راد 2

 ید ر ی ی[ نی ۱

A eatك رکاسع هساار و هدب ووا هد هلته هرادا ر  

 نامه بویعا ادصا هترابانوپ هد هتتساا شات اظ نبات روق ندرة

 ونشا قر هر دش الرا یلت و ۵تبلا كر 94 اس تا

 نا یرارف و بودیک ها زیر هلا یالا ر یس هتسزوفط نوا 1

 هن السنم هرزوا كوك ییجات قیلارق اتتا نالوا تا شو جا روع

 تدوم یسلیا لوق قناونع ییلارف الا طءفو نایمرد کج هد اتع رع

 هاب رب ندئنساب رفا دوخاندالوا ۵ وصح هیهوع هاف بواوا یدرب

 ی دلبا نالعا ییکج هدا لر
 یراکح هل اص A ر رلثا ا اتاما كس . رح نفس هل ارق =A انا یدل

 یک قلا ت ۳1 ی را اب ایئایسا ق زا هل سلو ا راک رد



 اشنا یحد را ماکنا طعف یدا راکرد یراکچ همه دبا همقادمو هلباعء |

 | هعطق ا فام ه٤ طو زوفط ناس گز یرلفدل وا شکبا ۱

 | رد كل زوب نالوا مدهسم هدرلنو هللا هرمغص نافس ولبلکو نیتفرف |

 راد وط هیاهت ی ییاحاوس هزماکناو یدراروتهوک هات راهب رګ رکاسع

  لسجال بورد لكي رالوغ هرقراهنو ليلو بولا هت هظفاع هلیعضو

 ناب ر ج نادتتف هقا ايه هنراباتود هل روطارم یا هیسور هرزوا ییئدشوا راعشا ۱

 هيسسور تیاهد قرهلوا تنو و تدور € هراس نالوا هدکتیا ۱

Ke} 
 ار ظن هی دلو لازم جز ولتیلها هل ربلکناو هنج هل هفرح یرکسع

 كر رملکنا هاو قح های قانا هد هطا هرغلکن هللا ودراوب هنرابا وب

 هنب رلتکر حلرازمسنارف هلوضو هص وصخ ناراشا ےقاطرب ہدف ه دو ی

 راب دیا رط

 : كل ریسح یرا صم ینیدلوا راحود كنماود هزملکنا یالوط ندیو 0۳1

 ۱ یدلواروبحم هفعتسا یسالک و هزملکیا هلغلوا یر هداب ژ هن هماص راکفا

 | للقلع ( تب. ) امفاو یداروتک هلاکو شاب ( تب ) روهشمو
 هوسا غوا برا ههج رب یک نوبلبا بول وا یرب ندنواتامولمد روهشء

 ندو الراب یک یب داوا لیکو شاو یدیا تاذرب نااشو لباق
 قهرا ول هدک دتسا ارل ك زود ترد نویلم ىکا هلیمان هیفخ قراصم

 كنابرتسو اابقاعتم کو لاح یدیشتبا بجا جد 4 راب توپ واد قح هاب 4 4

 هدالاب و ی دالشاب هکلروک رغت و ددر تامال8 ه دن هیفیت :اوب راوطا

 نیتاود هلکمیک ب وهیح ندسراب و تولآ ی ه رود بس ی را زکصم

 یدلوا عطعنم ھر تام la هدیرا هر ایه

 هدی-انواوب ح ورشه هور یافو كش ونال ند رالارمما هساارف هدانناو و

 یدشغا باعا یب رخ ان زارب ك اک رادت نالواار >ا نسدرد

 طو صرح ك هراانود هکنوحو

 ییهاروطارمعا نده دلوا شود هسادوس قلوا یروطارع | برغ یک

 هد هعور ه- رزوا یتا توعد هسراب یاباب هک دوا نوعا ا دەت

as4نالراش هدناواوب بقوا تباه  

 لوبق یییاکنوب كلاباب ینارادفرط تساارقو یتارومأم هینجا لود نانلوب
 | یت هترابانویاباب هد هسلاراشغیا ماد قا هئاش وشتو تا ااا يم نوحایسءامیا
 تباهن ندنکیدلبا هظ>الم هيأ اوف هج د هو دك هدسفلا هلا

 س
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 | .دالاهک,دلاق یدبا لکدیراج یی اک تلود دوف دندو هلدسح ی

 قع اح ۵:-ه9د یالالتخا نال وا راک رد ۷ ی ا سه هرژوا نی

 یسهدر E كنلاصء برم هدانا وب نکیا مذ ةغظو كالغوا دنوژاب
 یدا لوکتم نا ندغثدل وا هرزوا تاواصم و ۳ هما یروب نالوا أ

 ااا تس ها ط م ی هرات ود یبصذ سوا ذوو هدو ك هیسور هدلاحوش ۱

 هئاتسود هپ وا هیسور یرخ انو قیلعت هرخآ توو كوب ندنکی دمر ولا ۱

 ف هہلەتلو د ۹ او ید وا ۵رس ورار ظر هلاحو تقو باجما بوالوا هداوا

 یدعنارارصا هداب وب هلڏهج وی نا جاعزا ییالوط ند هدامو |
 ألا وحا ڭنەدار 2 مهلك

 ر راب ماف هدقد-اوا نانا a روطارعا هتراباتوب حورشم هج ور

tmھه رردار و را 4: تاوذ ضصءب ۳ قداص بع  

 | هک هره نوا یاش نس فب ہم . اول ارعاو یدرب و یس هب ر

 شام ولان ا ینەزلکناو یدتا از >ا 4 ۳ هساا

 ی و ص ودرا صوصالا یلءعو هدفرط ره كررب و رارق هکمک ی یتیرکد
 هب 4 رفس تاکرادت نالوا تسدرد هدسنهاکشیب ین ولو ناشاوا ذاا |

 مسجر بوراو ۵ یی واو هدزون رهشو یدر و تیمرکا- هد تاقر

 یدلناارحا یتسهشیاعم سر تكنود رارب بک نم ندر وب كم زود هدار ۳۳

 هلحا وس ی راکاکد 'ےاکنا 7 ردیا هام ی رکسع هل ه> و و هنرابات ك

 نر ینددلوا هدوم رد-غاب هک ھن رزوا یماعود هد ارد توشاش

 ید رردا
 كثساتود هساارفو رهتسا ناک رادنو ك تراب اتوب یر هنرغ 'راکنا

 تاکرادت كلر رملکزا یخدهنرابا وب یدراردبا اع دا ییغج هيم هل ربا ندرلیق

 كي زویجوا یرلک دا عج كنسالک و نا از یدراوک هن راهب رپ
 هد.الرا رانو و یدیا لکد طعم قدهلوا ییلکوک نصا كنة رب رکاسع
 كنس ودرا هساارقو هلد راما و قدعاط ودنسود دم عقاوم لزلکاو ۱

 ِ لکھ برع ندر ۳۹ ك . زود هلیسهالوا مواعم ج هفیح هعدوم ید

 "ماکنا تك نا تک قحا و ری ھەي فر د هرا ر هراره یسودرا ها
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 ییا رسوا هلن و حالس باخت الا ىدا هنرااتوب هدهتساا سک هر هحرد

 هزاقسوت هرزوا قلواتوکس قح هب ولاب رتسوا ر ارپ هلم وب رضاح همانا
 غالبا هنوا یددع كرلکسرههساطعا یتاونع كسره یجد؛هنس هقود
 هللاا فئصو قرة: ارجاتارمغت صعب هدتنفنص را ذر و قر ەنلوا

 تاضاع ید هّسااطم ضعب كلا رسوا لر هلد رب و دو هدا ز ندیکاوا

 نالوا یداصعء ھے :طاہش یسهبدالیم دین ) ۰۳-۱۳۳ ( و شالوا

 كناعالایجد نزد ط یسلح تیدهدنرخاوا یسهب رم 4 هنس 6۵ ۷ ۱

 ىدا شاف ف یادو مسعت هل هح وول

 eg تعفاوم راهظا هسه وب هاوخانو هاوخ ولان رسوا هیلع ءاش

 ۳ ۱ و اغ ندا داما ر وفن یدتنا باغ هداینالا هلهحوو و
 ا مسواهدی انشا قج هناوا ارجا هدقدلوا لولح ییلروطارع | ابنالا هدورلبا
 یروطاریسعا اب رسوا لردنا شد رد اا یل مو رګ یادناخ

 یدتا تر هنناونع 2

 هنرابا وپ ءحرمشم هجور ها یناوئع یروطارمع اب رسوا كتلود هک |
 هدو جد ندنفرط هلعناود یک یییدالوا تعفاوم لاحرد ندور ۴

 ندتسلا قئاوئع روطارمعا كل هتراپ وپ درج هدلاح ینیدلوا بیسرب هددرت
 زونه هلعلود قیاس هسجور هسا تفواوا بواوا هدایرب شکیا تنش |

 شعاغلا قادص > ارصو ا ٤“ر یناوئع قاروطارم«ا كن هتراباتوب

 ید هدنهدصت كنناوئع یروطاربءا ارغسوا هبلءلود هلدهح ییددلوا

 اب سوا ندشناجیلاع باب ن رسکمک قوح یسهرا نکا یدیشعا ددرت
 رددوا كب رب ید دج ناوئعوب تاتلود ۱

 هبرا-یجدهدنرلدیرلتلودناربا هليا هیسور هدنس هنس زوعط نوا ویشا

 هذ رزوا س ر هلا هیاک رکاسع یس هدازهش نار ,اكردنا ناب ر <

 یعج هیم هبا یسرپ وشراق ۵ ر گیس ا تن یسور هددسلا شء رول

 هدب قش هب هیلعتاود یسلورلبا ندفرط لوا كنهیسورو ند: ۳

 هاو جر هفرط لوا هیلعلود هدنا واو ندنکو دیاهشدنا و رکف "یداب
 یدیا هدکفیا راظتنارظندم هنس هت كدب راح وب هلبا مس
 هدددو ءان هتح الص ینیدلوا لیات ادهع یاود 4هیسور هدناواون هلن و

 كناشاب ناغع یی-غوا نابساب هک ویااح یدنسا كعيا بص سول ذوق 3

 هک یبفت ¥
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 | هلسنهج یراتبارق هننادناخ هسور كن را هقود غ ربعروو هلا ندایو |
 هرلنا ند دیدج میسعت وشا هنرزوا یطسوت كني ر دناسکلع روطاربعا ۱
 كرات ناثلوت هدنس هاج كيا هلا ا رسوا ی یب دناوا زارفا هن ا

 تاکو ره نکس لصالاق ۱۳ یدیسل دل ۱ یا رف ی ر هصح ید

 هدنبهذم كيلوتاق رلکسره یناحور ناناوا اغلا هرکوب نکیا كیلوناق یشب
 ۵۶با صد كَ : رسا رپ ناور یک اا رکا كرلتوف ۳۱ ۳ ی راقداوا

 ید لوو هدنیهذم نات زور یسنلا تلکس رھ زوفط هر کوب هلکشا تباصا

 دار ج وا قزقرلن اتو ر و ترد یللا راکیلوتاق جد مه دن ساک تد

 ی دیازت كن رلسارب ناتسلورپ و ی از رادمکح ییاحور نکا گالام

 هدد دج راصعا هجر نکاو ید هرلاتسلورپ تزیکا هجر هلدسح

 هلکتنا باغ هر هبهذ» زاکفا یس هیعاد هصوص مقام هان وروا

 هايس ور, كنب راد رپ ناتساورپ و هبا رسوا كش رلسفر كياوناق ا ضب
 كن ر ربع نات ستورو كياولاق هل هد e ی راق داوا ضرامم

 ۱ اس یرکیدو كن اب رتتسوا یر ت واو وا یری ع یلیسیخ هجا اا ||

 هد اقتسا هداز وا ایسورب ندیسعن وب هيلع ءا یدا كعد یرزادفز ط

 تو اعم هراس و رب هند هجاساسلا كبارا هد سس دل وا شا

es cai. | 
 اره واب وایسورپ یو و هدته دود کیا رجاوب هتراناتوب

 یروطارء | هیسور ی (ییدتا اڪ ءا یولواعم لر ها اضرا ی رلدلود

isاضما هما هلواسعمرب جد اکا كرد ا ت ست فر هر یره  

 شداسآ یسهبو ہو قلدصت هدنفرظ یآ کیا كادر وا « رکص ندک دن

 نام هنس تدد قرهلوا هد هيء ط3 تروص ینییدلوا مرا نوا یوع

 | یدب هک وا

 ۱ ند خش یس هطا هطاام كیول هزت باکنا هرژوا ی دیو راعشا هدالاب

 | ید ببسرب هسجولشا هنسلزوب كئسهرا هب روهجج هسنارفو هنفاکتئسا
 ید ی” هل ءسم اا وشا

 كجمدا مايد هب رح هلا ماها هنعنه نوالتدح هدا ز كپ ی ۲ یتبدلا رخ

 یاس و و شا نالوا شلئوق هادم قردهلوا یه نوا ولان رتسوا



 و
 ۱ یدرونلوا تیّور هدنسااح راود اولا ھن ید یس هیصوص> روما ۱

 كوي کک نادر ھ تولوا میسسعت هر راد نوا اا نوش هک هوش

 نالوا یدهر اد لاد قرهلوا هدنهاعم یرطات كن هر اد لوا یرادم < |

 ۱ یدرابا هرک اذم یب هیصوصخ روما هلا عج یتاراذمکح

 ]| یر هدهاعم (لیوئول ) و (ویمروف واق ) نانلوا نایب هدسداس دلج

 ۱ لحاس رد هب دو دح كيف ندندودح هرګ وسا كن ره نر هه ده اما

 ۱ تاج یزو الا قوح ۳ نوت "هد دا وا قالا هب هارد راف

 | كنابنالا هرزوا قلوا نیل ىت هباض كرانوب هلغلوا مورح ندنراداریاو

 | هتك هلوافم تیفیک و و شاک مزال یسارجا تالدبت ضمب هد يسن |
 هن دوهو هن افسوط نالوا ن دنساہلء او برتسوا هدر و ىدا شریک ۱

 | كئلارف ایسورپ و شلاق مورحم ندن را کلم ی هدابیااتا یر هفود |
 تاسسا هدنالوه جد یتادناخ ( وسان زناروا ( نالوا ند ارقا |

 أ ندن راو داوا شارافبح ندتساب ر ی روهج كو نعل ندنکل رداوه ۱

 یدیا جردن هدر همان دهع روک ذم یسلزنسوک رب هد انالا د هرانو

 | لوصا نالوا شعار و ربند رل هنس هکوب هدامنالا هسا تالدتو |
 | چوک یسارجاو بجوم شیرغتو لدبت الساسنم كن اموکح ل اک شاو
 | یروطاربعا اینالاو رمندندو یلیخ ینادناخ ارتسوا هدلاحیییدلوا تقی را

 | هلب رارفتساو ماود كن ذوفن ینیدلوا زناح هجابنالا لود هسک هلغاوا
 ۱ تالدنوت جد قآودایسور توشالاح هک قوشتو مدعت هر اس

 كغ! هبلغ هنتلود ارتسوا هج ذوفن كردبا رادنقاو ذوفت دب زن هلدېسام
 اينالا كردبا هدافتسا ندتش ابعوپ كرلثا هسا هتراباتو ._یدا هدشلما

 | تیاهنو یدرتسا كلبا غارفا هبلاقرب قج هلوا قفاوم هنس هقیئاوپ ودنک

 ۱ یدلبا ار برب علف
 سانام طعفو هن ساغلا نوت نوت را _ةهلرادمکح یناحور هک هوش

 یسهرادآ تاکلا ضعب نالوا یداربا ناک رادقم هنسهدهع كتوم

 | هنسسعیا تعاقا هدنوسنار ملایر سا ( تید) قر هئلوا هل احا
 یاو؛ع تلکس ره هنن راسدرب رپ روو و سھو ندانو یدلرب , و رار 9

 | ت..درسو ی دادا عالبا هزوّقط یددع راک سره هلا اطعا

 یدرب دشالرا رف احلا هکنلاعرکید كنسدقاب هلا اا یزک نکلا كرار ھش

 + نداو #
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۶ ٩ ۲ 
 قودیشرآ اب زسواو یار ناتسراعو ام وا لالعتسالان یوا دن

 ىح اص را اونع قوح ر رکیدو ىٌ هدود ارت سواو انا قو نالسمو

 یک ینبدلوا لسخاد نوا ییلارق ایه وب هبامناوب هدسلاح ینبدلوا
 یرادبک> هروناهییارف هک او هل او:ع یکسر ھ عروب ودناریارق ۴ سورا

 لولح ی قاروطارما وريد تورو یدررولوا لاد هلدسح قلوا
 قا روطارعا ندنکداک هنلوا ب ۳ | یرادم = برتسوا ب9 هی داوا

 وربندتفو رو یادم ثاوا نوع ها غ زوپسپاه ی غاب

 قوقن اکا هج دوش قرەلوا بیقر هن رادمکح رایت یارف ا
 ب واوا كيلوتاو یڈر كکسره نکس هد هساا شود هنس هیعاد مدةتو

 ید رلکیاوتاف یک ینیدلوا لئام هیایسورپ راناتسآ ورپ هسیا هد ابالا

 یدوف كن اب رثتس وا هداسالا ندن رلذدلوا لئام هلو ط اب تسوا عیطلاب

 یدا بااغ

 سلح رب روتاوا مع ( تید ) نوا ىس ءرکاذم كنطاصم ابنالاو

 یساضعا الو  یدرواوا دقعام هدنرهش ( نوبسنار ) بواوا
 راس یسحکباو راکس ره رک ذلا فاس یسجرب بواوا فذص جوا
 یدبا یالوعبم ل رهش زوعط قرف یسیهچ -واو راسو بةس و سارب

 نالوا یراتموگح "هزوح لخاد یرای ضب ند راو سا رو
 أر ل رلیصء! یب یرلفداوا ثالام هراب ار ددعت هروک دن ١ كل ام

 هدلاحر قسراق ك يل ام كسا وو یدروناوا را اتعا مرا جد

 هرک اذم هقشو هقشد هرزوا هدامر فص جوا ارز یدردنا نابرج

 هدمه و هدّونص یکرب مه كنارادمکح ضصعبو ید رر و یر تو

 L2 9 کنتاود انرتتسوا اثم یدیاراو یرل صخر هدفرص یجب

 ۳ در نوا یا هدود یشرا ارس واو هدتفْنص راکس ره نوعا ق عیلارق

 عابسن او هدنفنص رکسره نوحا عروودنا رب كنلارف ایعوو و هدنفنص

 هدد ص کیا هله درب كار هی واب كلذک و هدنتنص راسدرپ نوعا تورابو

 ` هله تورلوارب یر هجرد كراهصو یدرولو یراصخ> رم ید
 ولو هل نهج یغیدلوا ن دالیبف جه یرایآر كنساضعا ثلاب فنص
 ۱ یدردا مدعو هیلع عیطااب یرلیآر كنرلص> رم ناراد,

 ب و وا هرکاذم هد سالڪ (تبد ( ول یس هیهوع لاصم كنا-الا هتشاا



(A # 

 ۱ یخاروطارعا تن هترابانوب هبط رمش كنا ناف هج اغلا ناونع یتاروطارما 0

 ۱ ثاتلود هداشاوب یسعلیا هسک کدی داعسرد ندنغیدل وا شلبا قلدصد

 | دارا یتسعلوا قیدصت ند هلءنلود فرط كتناونع یروطارعا اب رتسوا |
 ۱ تنش ندنسلا یناونع روط | ربا كن هترابائنوب هدامو هکنوح ۳

 ۱ فرط زونه ها ین روط اریعا كن هت راب انود بوو اٽي اا

 یخدوب هدنعب دصا كنا هلتهج ینیدلوا شماغاوا قالدصا ند 1

 ارهاظ یاود برم هوا هکنوچو ید لړ و یاوج زوئوا قیدصت
 لرد: یس هناالعمضا ابا رار هل سلوا هدقاشخوا یب هتزاباتود

r |ار سواو ندنفاداوا . دک غزو کک تصرف «زوا كيا مابق  
 .هن رزوا یسدراکلغت راکدا كن هت رابات وپ ید یساا یناونع یروطاریع

 | هباوجو یسلبا هک هلیساوا یشان ندنس هعلاط» اوت ماجا در
 ردشم ا٣ا وب هدنزوب رارصا هللا تعانق

 یروط اریعااب تسسوا نکیا لماح یتناونع یاروطارعا اینالا كنوا هک
 یتیدنلوا ناب هدسداسدلج هک یدبا یان ندنویشیدیا تیغر هناوتع

 ۲۷ نی هنس زونواو یاوتء لس بو ودح كمه دم ناتسلورپ هدایوروآ هزژوا

 (ایلاتسو ) هدنس هیدالیم هنس ( ۱14۸ ) هدنس ها كابرا نالوا
 لوک و كوب قوجرب یام ابنالا « رکص ندند انا كس هدهاع»

 قدهلوایدخسم قلسویع-د یرایضەب ندرانو بولوا مسفنم هرانهوخج

 هژراناونعكسرهو هقودو سارپ كنرا.طء!و یدیا هیاحور تعوکح
 دنموکح هنارولای رلنوب بولوا یرارادم> یتاعسج هلبا راناونصو مان راسو
 لقتسعمو تسبرسزوفط قرف هدنجراخ كرلنوبو . یدزرولوا لئات
 یساضعا هبدلب سلا ناناوا باما هدننروص تیرو عج بواوا رهش
 هدشراظن تحت كروط ارعا رب یس 2 _یدر روئلوا هرادا هل مو رعم

 كسره هدقدلوا لولحم ن د-:ةددلوا ياخ | هسدا قاروط ارعا توو

 هفاروطارعا یرب ندنارآ دمکح هل ورم كرادب د نگر رو وارد

 یاحور یوا لر اکسره وبو یدہا نوناق یاضتقم قعلوا باخ |

 یشب و ردرلس وسب یرای وا وو ورو سايا هک یدیا زرادمکح
 ر و ۳9 ورد ج ےک هک یدرا رادمکح یناعهج

 رد هقود اینوسفاسو ار چ واب

 3 ا و



#۶ ۲۷ F 

 E دک قدصا كف روط اربا روک جا اهد ییمامراقیح

 یدیآ زوبګ هعابنا هنس هم توت كادتقفتم

 - مایف هتهیلع هرکناو هیسور یت هیلعنلود یتب روم ام لصا كنوروب لازبج
 ۱ اعر قر هوا لفلم ند روطوڊ كنملاع تا نکا ید هس كەر دتا ۱

 هلا ترا. ال و همانا زاعاوا یاد و قاروطارع | دا

 ےس و رو "رلکنا هد سا شالا هدا ابعط یکج هدأ Ku دوع 4 هساارف

 ۱ قیدصت یفاروطاریعا كن هتراباود تک را رکود جد یرلپیلبا ۱

 رولوا شا جد قافلا نالوا لب رلدلود هیسورو « زناکنا هسردا

 ملا طمع رهلیح قرهلوا تربس> راحود هدیاب ول تاود یالئ و هلب راعد

 | هیاعتلود ) هدبجر لالخ ندیلاع باب تباہ هرکص ند هظحالمو ||

 کو دا ادع و قاز جیا ںا جاو ضارعا ننه د صڈ ق | روطاربعا ۱

 كاا N هدن 6 لاقو ليف من هد ها قطن هنس یکم روهآ

 ی تحلب اهتلونلود هدشراب ید نرو سو هعطقرب دن راقس ۱

 | 4الوبق یر رقنوب نوروب لازمج رد-ثاردنوک هے یدتفا تااح نالوا ||
 ی نک ندر اکرم هن رب 9 نا لالخ نکیشلاق بوداشو چ:

rt, ASSهساار تب 9  a Aو  

 ا هدنا طق هب ةد وز االام 19 ندنیها و ین اکلا ےک أر 5

 یعوصخ یکج هیم رو بور, و لوب هرانآ كد اسوا هسیا ژرواوا |ا

 هلردیاتاقالم هلسیجمءا هیسور یدتفا سدر هلغلوا هعلاطهو ثح یاج
 تعفاوم هب هیسور ا هک یسعلیا هبسور ه دک دا اعا 3 هدلاطم وز ۱

 ودنک هو | زواوا قح هلی>ا هب راع بانو یل داوا هاماشا هدنکح هدا

 1 هلا اماو ض رع هاتاودو نایب ئ ےک هيم رو لو هراز ةد ندنساكلا

 تا ۷ رزرو: 2 هب هناعع تالا كس رگ تا 9 نالوا هدایلاتا

 ژارفا قاس a تفت ندنساعود "رلکنا ست هد هطلام نوا

 ندا نایمرد هددهمن ضرع کج هر دشا صیصو

 یناونعییلروطارءااسالا یلود ےگ هرژوا ینیدساوا راعشا دالا

J: 1 ۱ا ری سوا كردیا شب ردو نا یر تر ج دلوا  

 یار وام هو روح سوی ساخ سس سس جن یو سو سج زا ج سس ساب دیدن اس سو سم

 سس سس سس

 ا رلففتم هیلعناود لو هده لع ۳ و کا كن هبلماود ۱



 هرزوا تاواصءو لس یاص وایحد هيل وتا ود هلا یراقدلوا ی میدیم هیعاد ۱

 كتقاهنا نالوا هل رلعقتم او هللا عدس هکماا رکدد ی ول هساارف ۱

 هنش دصتكرایغا هد ولو ردوا ید یعانعم كروطاربءا ردشلک هدیآ ۱

 ی دل وا راظتا ها وحا قایسس كنابورو| هلا رادتعا رار:

 یراقدلوا شما لوبق یوا ك رلتلود ار سوا و ایسورپ ه> رکا بودا

 تھک هلا وا هزیاکنا جد و) ۵.-سورو برا هلا وا هسدارف وا مزملکنا

 یدیشلوا بجوم نیددر ید كن هم هناود ۱

 ندقلوا مواعم ینیدلوا هدکلیا دانسفاو كيرح ندفرطرب یخد نس هعبت |

 %4 هیلنلود ¥

 ةجابوروا كنناونع روط ارمعا هدهسبا یدایارارمصا وید ( ردقو تحاح

 ۱ لر هلد د راو قرف هك ساب ظذ ییا ن دزد دلوا فقه بدید ایسا عقوء

 كر 4 دا ناس ینددساوا یددر سن ك هسیلعءاود هدر رمعا هاشداب و ۱

 ۱ هج هیلعتاود کا ییساونع یا روطاربعا كن هنراباتوبو ابا قت

 نالوا عت كن هیلعلود یداس هجورا نکل یدیف و یشرپ كح هلوشود

 یا قر هلوا لايم هند ط هنراباتیول یراذرمّه> نا ملسس ناطاس یساب ۱

 ۱ شم اھ ندرارطاخ زوده ی هه ره هد هس درسا قمایریف

 ۱ یالک و ندنعت دم هنلوا داععاو تنماهندرعوو دعو نا هلتهخح ییددلوا

 ارق الا قلود هز و ندنشدا وا هدکمتا انتعا هن هبافو ندالخ |

 ندنکودا هادو Aba 8# د ول هیسور بولوا ترا هلبا

 لود رکیدو ددزنم ه دننح قبدصت ییغا روطارعا كن هنراب ایوب هیلهنل ود

  هیلعنلود ) هلوروب لارجقرهلوا دصرتخو رظتنم هن راکج هده كناب وروا
  یدلوا نوم ندنرات-ارتساو مارآ لوصح كنساها هسذارف هلئروصوب
 | لصاح تعفاوم ه دیرلدن ابوروا لود هدنفالطا كن رعت قاروطار+ا

 ۱ 1.5 درو باوخ وند (ندنا تاشام ید هود هدلاح یییدلوا |
 قالطا یاو هاشداب هتنارادمکح هسنارف وربند هتوا هیلءتاود ) نوروب |

 نوت

 ۱ رارصا هدن رھا یا [یهر كخ ۳ یا روطاریعا نورو لازبح هلو

 . ی رالوا بلتحو ىنا ندشدصت سل روطاربعا كن هتراب,انوب قر هلوا |

 تال هسا دک دعا هیات e س راز زوه وا ه,سور هح رکاو

 1 فیااکت ماطر ر ۵ساعت و دو مورخ یعطو ص رح ۵ ۷ ۳۹ ه لعداود ۱

 | نایتسرخ كن هلمتلود هقشب نادنشدلوا هدکععا حاعزا هللا اسرف تفاط |



4 fe % 

 تالقلاو لوح هلبوب اغاد كلاع لاوحاو هثسدهط نولت كەدآ یب عون
 یدرواس هئلو هلوتعم بایسا ضعب كرهلدبا انب هتک هلوایزاج هرژوا

 تدروهج یرتک اكر اکا نالوا تلآ ت ارم«ا ك هتراپ انو ن کل

 یرلق دلوا رآ توک ھا ا هوو ش شکود رانا هت هدنروغوا

 كن هتراباتوب لر هلیکحود هن راکفا هیلالقتسا ترا هءدد هدااح

 یعوقو هدر, هعشب ند هد ارفو زامانا یرلغا تمدخ هار وطار« ءا

 هروهط هرزوا تعرس هل و هد هساارف ردند هيڪ علاقو زاهلوا روصت

 لررسنارف قثرا بوقاب هلا ثر ر ظْر رز ره هب القناو نولت نالک

 یدلوا نیا تدشا هنسک هنراوطا

 نکیشلوا صوص دن را دمکح ارغسوا ییاوئع قاروطارببا وربن ور

 ليف لع> لودلا نیه دفداا ی اوت عو مک ون یراح هسورارخ و«

 قلدصاو لوف ندنفرط نارادمکح ضل تدم رب توا ةعوقو لاقو

 نکل یدیشعلف قیدصت ندفرط ره یر هرکص هد هساا شمال وا

 نکداراو ینا رو مدت هلند هناوتع لار كنتاونع روطارعا ورد هوا

 روطارءا یز هرعص هله یدشوا دز یساعدا مدت وب هرکص ندنا

 یسکیا بویلاق قرف ر جه هعقوفتو مدقن هدننب یرلناونع لارق هللا
 اب وروا یک نالراش هتراب انوب طف ردشلوا كعد رادمکح ید

 ید وا هرک ول ندنفیدنلو هدنس هعاد قلا هننراظن لا ینارادم>

 هکردقوسش یدلوا من روطارمعا چوا هداب ور وا هل-دتفاط یئاونعوب

 یروطاریا كز سدارُ بو اسد یروط اریعا هار و هند ودنک

 راو قرف ندشناونع قاروط ارعا نالوا قورعم هجا وروا ندنکیدلند

 كل هسلارف هدلاح ینییدس ی تی هنراب انوپ و یدنا

 ید هدن کش هط و شم تموکحرب رک هت روه جج یس هرادا

 هجو را كن ھت راب توت نوروب لارج یسعلیا تاعسرد كن هساارف

 هلا رابخا هب یاع باب یکیدلنا دوعص هب یروطارمعا دتسم حورمشم
 كناوئع رب داجا ون هلل و هد هسنارف هکنوج هدک دنا فیلکت یشدصت
 هلال زونه هطوبناتسا یکج هغد هن ند فرط اب روا لود هنذاحا
 یرللود هبسورو اکنا نالوا قفل ن هلعللودو ندد دوا م ولعم

 كابا قیرفت ند رانا حد وا هسنارفو كيا درت نوت نوش ند هسدارف

K4 *هک نما #  



> 
 3 روط ارعا رولا 4 خو وب یراکد ی صر> رد س هحرد

 كنەتراپانوډ ف (N لر روژو یدارا دلو ی ی د راکذا یی اوا هاا

 ردو س ه>رد قاروطارءاو da .دوفن "قر هدر قحوهلوا بس مایع

 یمراتروفندملا كداس تارا یی هساار 2 هک هلوش ی دا اوآ ببس هن دوعص

 یوزرا ییاکحاو ناار ی هادو یو ساسار كتموکح هرژوا

 ضب یرطا ساو ید ik 1 ید الشان هغع وا راهطا سا نید

 ههایخ هصوصخوب كرد اهلا یراکف|وب هسان ناهذاو ارجا تاش وشن
 یدبا هدکمرونک دادعتسا

 شغلروطآ رعا و یناقوب یتیراکفا كن همظعم لود هترابانوب هنیرزوا كنوپ
 هرم هلل رلتلود ایسوریو ےک هرزوا قءالکا نى رلکج هیعا بودا لوق

 هد هلافعوب وا هحک طَذ یدروک تغءفاوم یور جد ندنسکیا هدک دتا

 كا هو الع هنس هر ا باقلا قناونع یروطار مگا ابتسوا ی

 لرد لو هود« أا عم هار ااو یو یو نوا نایهرد ییطرش

 ًاقاعتمو یدابا تدارع-ش ضرع هنرانلود ایس-ورپ لر ؟ وا رتسوا رک

 :كفلروطار عا یر, ندس اصعا تاء سا عبو دبا ثیشبا ناجا یارجا

 فالخ یر نداضعا نکلا هدک دش فراکت س هلاحا هبهتراباتود هلتئارو

 ی“ هب دالیم فک برف ) ۱۸۳۰ ( هلکعا لوي یز بوناوا هدیآر

 زوعط نوا زود کا كم ویشا نالوا یداصء هن> وا ك:سکنرف ساام

 یتید-اوا روطارعا هرزسدارف ك هت رابات وډ هدنردص ی 4 رڪ مات

 ید 1و نالسعا

 یرظن خط ۵ الوط ندندص ءوس لر روز هله جوو: هت راپا وډ هتسلا

 راکفا ینالوط 0 دزمادعا قح روا یکناد قود هد هد هماعم نالوا

 هلاع نوت ییفک قل روطاربع او یدا ° دنهلع ودنک اب وروا هو

 مایف هلی هیعاد تیروهجو تب رح رازسنارف ار ز یدیشمریو تربح
 نودرود نالوا سروس ا 1 هساارف ور ندر رود هک ود ردنا

 ا نکیشک ود رلن اق ردقود نوا ها یاوصا ت لا و اردو احا ین عا

 یب را رابتخاو هدارا ماعز هلا داتعقا هر یروطارم e1 ت: یارب ا

 نادتس ۳ * راز قو ب و لا كاع یرلعبا ع و و هتل او أ در كئا

 Near اوا شە ۲ رانامز ر e sk ك ر ۰ رکاو ا
v> 

 هک عون ¥



 د تا هنسجلیا هسذارف ےقم ہدغ رویسزنب یردناسکلعو رایدیک

 یجدك تلود هیسور هدنصوص> یالعتسا كيا الا و یدالش اب هک | هل ماعم

 ]| یراتعاو سومانهدب ول وا لاخد ارکسع هنغا هقو د داب ملت ن دن غی داوا یلافک
 ی دالا مایق ۵ بلط تاحاصاا ن ال وط ندنسلدپا ی

 هدنسهنایم نیتلود لاحرد ندنکیدرب و باوجرغا تباغاکوب هسا هتراپانوپ

 یدلوا ادیب تنوتب و تدورپ
 ندنغب دالوا ضرعت هل یا اخدا رکسعهتکلعر نانا و هدنلخ اد اب اا

 دن رادمک> ابرتسوا نال وا یروط ارم ابن الا یوعد لصا یی ال وط
 ندقیجا هد هبا شلوا رثأتهدایز ك قلو د هم ندنیفیک و ب هلکع ود
 رمسنارف بویم هدیا تر اج هن زارا تم وصخ هب هتراب اتو هفیجا

 ردبا نمت ییسلوا فلتو قرغ هدنزکد شنام نکرک هب هزاکنا كنس ودرا

 قیدوفن یهداینالاو قهراعیج یسحا كناراسخ یکی دروک نده راب توی و

 ۱ یدا ردهزوک تصرفتقو هرژوا ڭا دب ا
 هنرابانو ول ایوروا نوت یال وط ندنس هلشرم نکناد قود لص الا
 هرجاکنا نیا تروصرب ییهدارا كنول هزلکنا مان یاو بوشود ها

 هد هتسل ارو هنن راہ ےلیا نال و هدندز ابنالا تام وک ضعب قاود

 هتسر وما یاشا یجدرلناندنعب داوا شایا صا ن ادحا داسف یلبخادرب ۱

 كاران وب هرس هطساو یراروم أم هبفخ هترا انوپ هدلاج یراک دابا مایق
 الرف یدربدتا رشت هللا عبط ہرا هرغ ابیع بورب دنوط یب راب وتکم

 یتیدنلوا لامعتسا هوب كل هش داسف هل و كنس هم تب روم
 راتم وکح یراق دنلوب مهیلا یموم یارفس كر هلک هیضغ قلخ هجا: روک
 ج د هد فح هزباکنا هیم وع راکفا یالوط ندنوب رایدشاوادرط ندندزب

 هن ایلغ هدنهیلع هتراب ابو یر راومشا عضووب هل ریلکناو یدلوا ربغتم

 هلازا نوتب نوت طف یدابا فیف زارب یب هم وع راکفا نالوا شاک

 هرافا فا نالوا شم الیشابهنوظنت یزءلوا هنهلع هرابان و بوسءدیا
 یداکدتکس

 ده هیلخاد عاصمهدانا ییددلوا لوغشم هلبا هبجراخلماوضو» هتراب انوپ

 ینا روطارمعا نالوا یرظن حطوا هشغراقو لر هدا مات هاو انتعا

 مادسعا یهنراب اوب كن رادق رطتیلارقو ید روٌسل اح ل.



f} 
 بب رف هب هسفارف درج ندنغب داوا ڻاذر برمش» رت تباغ هتراپانوپ نکل
 نامش هلا باهذهنشدلواوت كاسر نالوا ۴ت٥ ىلج هب هسنارفارظف هنس وب

 | قرلوا هدنزرط قادود يح یغاب و هدنفالخ كندعاوق لاع وقح

 . یهبلا راش سارپ هللا لاسرا رکسع كولب یکبار ههروک نمدیصق

 نامه هدک در ونک ةت هدأ ) نسلو ( عفاو 1 دنرابک سران ندارواو

 | نی ره 3 روسسارتسا ناک هددساارف توریدتوط نک رواک هنن وا ندوآ

 ۱ قردلوا ترا ندنرلمدآ كنەترابانوب به یساضعا هدنکا كنههکر

 قد نالوا وزع هدنفح قاطتسالا یدل هدب رح ناوبد ناثلوا بیرت
 یهتراباثوب هلتهجیغب دلوا هتسراو ند ههبش واردره هداب وب و راکنا ایلک

 هدنکح هدیا ههدسو كازا هدرب دقت یک دشا لاین ضرع هدن وروک ِ

 ۱ هتزاپانوب هد هاا شه ه:تسا كمروک یهنرابانوب ندنشدلوا یھاب شا

 | بویعروک ههیلا راشم كردبا رارمصا هداطخ ینیدلوا عقاو هدالوا هرظن |

 ردشلزید هنوشروق هلب ما كتهنراپانوپ هجکلوا ناه بویاوا
 دىم رب ندرا كنا كوب لا ناریدنالهایسم ینلاعا هفیحص كن هنراانوب

 یرالارق اپ وروا نوت بواوا یربثأت لوب كپ هجاپ وروا هکر دیفارادغوب
 دقعنم رارکت هنهلع هترابانوب ریدتا مئامو ساب نوعا هیلاراشم سارپ

 ردشلوا هداموب جد یباسرپ هعواشابكماود قاغنانالوا

 هیسور نط ییافناقافرظیب رب مویلک قب رد هرف یلارق ایسورپ هع دق
 ندنگد الو.ذی ردناتکلرت,دک دنا فیلک4 ی ردناسک-اص یر وطا را

 ماود ا وزوا لودبا لیم هسافرط هسدنارف هلذلوا لعفش قب زادأرف
 اضما نامه مظتلاب یسهماندهع یاغتارب هلا هتزابانوپ نوجا یشیانآ
 لصاو هنیلر یربخ ینیذسللوا مادعا كنکنادقود نکا هرزوا قتلوا
 مقم هدنیلرب و یدلوا كر هلاکم ندا ناب رج هلیاهساارف یک ینیدلوا

 لاحرد لار ابسورپ و ی داوا نیس روک ۹ 1 یسعلا هسلارف

 هنعطن یسهدهاعح قاغتار ه دنژهنایم ردنا ليم هنفرط هیسور

 قید نرشاش

 هدعروسرتب یسهشحوم دءفو یمادعا اردغ هلهحواوا كزکناد قود

 کرک
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 ز دنعم هتمواعم هدرب دقن ییبدصار قانا هنس هظأ هرناکا یرخسع "عسل ارف ۱ ۵

 هدناوا لوا یاب وروا *هب رب لودو لک-شم یرادت ه رب هود قجهلوا ||
 یسالک وءهملکنا كج روک غی دلوا لباقان كمردتنا مایق هنهیلع هساا رو |

 هدهسدارلب دشا یچس هم راعیح لالنخا هد هسدار نورد كل ردىا شات

 رایدمهلوب ینسهراچ
 مات لادو داقزروُر ندنءاسو ر یرلب رارف هساارف نانلوب هدهزملکنا ۱

 یک هراح ی هداما تینا وصا تبلارق e ده تدارف ید "رسلارق

 شعلا یلیح هفهراهیح ۸ ال خار هد هتسارف و دا وس

 هدا داوی ی ترابا 4 رق ندسنخیدم هلوا ردنتهاکوب نکا |

 لر ا هكر یر / كن تسکنرف سوت-سعا ی” هرد ال.

 ودنک ید ییرلیضءب ند رالاجو شهردک رب لالتخا بایرا ردق زوإ |
 سالود ك سراب هتناث تا وب ی یدا شرب دتا هل اما هتقرط ۱

 هدقدئاواقاطثتساو ذخا یشکم چ وا ندنساقفر قرهلوا ففاو یزروم
 هدنفرط هل لف تدمو ا ود هنادیم هل اعرف میجج یدا :

 ا ترد زول هرکس كيپ ب ولینوط ید ی رل يفر رک دد هلا روز

 یدنارلشم اوا فیف وتو سا یس هلج هد" راه یس 4 هدايه

 نادر نیف رپ و بم نا وا یلاصبا هل اس ناو صن یسار >ا هل جو |

 ۰ شاشالعا ندرلفاطخ نا نانلوا ارچا يج هلوا لخاد هساارق كن رب ۱

 ۱ هداشاون هد هسا شام هوا مولعم ینییدلوا مک تتتنرپ ك هک و

 یا هقودداب هدابنالا سرب مان ( نکناد قود ) ندنس هلناسنو رول

 هد هداس» طا سد ترد هم دو دح فا ارق ب وا وا ندشاواسصم

 هد فی صو مان ( 2 هبا ( نالوا لم ش یهوعن ردو كب ج جواو

 نکناد قود ومشا نشر كج هدک هن ةتاساارف هت راپا ود ئل وا

 راکش كثىراقر هداروا هدا نکناد قود یدلوا بهاذ هنعز وا

 تماوا هدکح هناخرب عقاو ۲ کیوان کم ے5 قدهلوا یت گو قشع ماد

 بودی هراکش ودیص نوعا كمرد-اکا ناکوک هدمانا مک او بودیا

 برق هندودح هسلارق یسودنک و عادرپ لوڈ شن | یسهدنکفالد

 یدبا غاربا ندنسهبعاد كوک
7۳0۳ 

 جا هساارف یهدزادوسرس هددسلا

۳۳۳ 
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 مهلاودعاو) رو هدارود یناراطخاو ترادازا ثنشامئاب 8 ه>وق

 ۱ باما وش راق هنا دعا کمک 4 1 ت ( نوق نه معطن او

 ۱ ابا رورس هدنآ وزن نهم لک تاآوب ردضرف د هما و دادعا قواسم

 شو (یرا وا نالا ( ۰ رک چوا یرلترمضح | باس لا یا هاد

 ره هکنفنوبوط هدرغامز یدبا نراسبع ندع آ فا یر تو واوا

 ۱ هاا هب تاوداو تالا | كج هدنا فلت ید ندقازوا دصم یداوا

 | ناتا قوج ی هب راع ارب زر دکعا ههو كرادبیرلنا ردذ یک,داک ندا
 ماه سا وعلاناالا ن رکا ترابع ندقوا یر لا هدیداهس تو و رونارو

 E لایعمس ها ك: ظءا یر نالوا هسا وه ی 1 اعطء هدب وياي 3

 ید یسهم اخراکرب گنشانناکس هحوو هتساا ردراو نراشا ۵, هەو دون

 یم هصالخا دصضال> کتب جو رم تال ص قرهلوا یا هدرک حول

 | هب ییذعویعرش موزا نالی روک یداجما كنب رکسع دیدج ماظن تقولوا
 بیس و نعطیرکسع وب لذ مطرب نالوا رك: ندلاح تعریف نکا قم

 هما ال اكلاع لاوجا یرلامل وا تب هل اه یراک داک هدنا نما هرل:اوا

 ی! ع | ماعت كلود ye ندناب یودا هدعلوا هلیس و

 كي دج یکیدتا بالر هرزوا ق ییعالس رادم هه ن دک دعا لوق

 حر نول ناظاس یسااق _ت یالدارا ندبا رهن د یر سد

 تمالع نار نوعا یسنآ هد هنا تااحو روئاوا لج هتففشو
 ها روهج حاصم حالصاو روا مش تقواوا هدع ءار یدنالکد

 هدعلوا اد یدا رعت ےن دا ذو ر و مو هدئعا وا لاغتشا

 ربا هلام لاوحا هروک هن ةواواو فو ی ک یسابناکس ه> و هليون 9

 داف راکفا یلیه] والثموا هلا یسلسکاندناب رب كراود نالوا فذاو

 اب و روا هقتاو قوا هس اا هدناواوب یدنا .دقلو تو ی) هناراک ۱

 | یزژهراما یسهئنروف هو "هب رار هني تواوا قاکارف ك ١£ 1 هحورب ۱

 یدیا هدکروک

e n سس 

rao 

 1 هیاود لاو>ا صالح «

 هزیلکنا هراپاب و هله دو ییدناوا نام ه دم ست رسص ییاافو هقاس هفت

 ندکیدلیا تش هر هج تاکراذن هر زوا كا راذک هنبسهرب نج ۱

 ۱ كي یا زرب هاست شابا راد هب هرظف# ریبن یخد یتاود هزلکنا ۱

 ۳ نارق 3
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 لهاج هلوفموا نمرب و هداف كتاب و الب واو نامزوا ردشغلوا هب رج |
 فالق ىلتفابق یلقلق ناناوانظ رالکا ز وس هقدلوا ندا مامرن |
 یارو لمع كنەئ-سک بولوا یسەجاوخ لقع كنابئد اوك یلقالطرظ |
 تب وا کای وس یدرفل هب هتک هساوا نصر راد هناود روماو کب ۱

 هلی رط لاوس هر وذتک هدنسانثا تحاصم هلی راض ندر مر و ۱

 رب زونسالش رد هلهجو ه ی رط رول هل ربو باوج لصف هه داب |
 ند 2 یغاحوا یرهکیادعا هدک دلئید كدردا تکرخ لصا 3 ها وا

 هح ندرلنوب بواوا رکسسع ابرانوب لصالای ارپ ز ردبلماوارمهطت |
 شلوط رهسوک زرسرولب یودبن هی رلجا یدعاما ردشلزوک راتمدخ ||

 قج هلب زاب ندش اب کب بویا روک نس هلججكرانوب شم هنشاب شب ایسا رک او ۱
 هژلرکسع نم هسک یتروغوی هسخود ردبلعلیق ملعت قلاح حلق كشط ۱

 ر 2 ج ضرع تعاص*) وید زامهلوا حج هارکسع نالوادوجو» الاحو ژامهلوا

  یدشود هدبا ملت ینومصه ( راب وس نتف رم یطدق دره نک ردبا

 هلاق یب هن قج هبل وا ج هکلب وكج هک هدوجو هدهنسیللازوی و |
 یب رخآ هن رب هلبادرطندرب یتتس هلج كمدآردقوب خد نب یدرونک |
 رايد لوبق ینب صا ےلعت كهاشداپ رثنوب هکنوچ نوسلوانوع ق٤ وق ||

 ما هتشيا یدناوالاخدا هنتک یوق ماظن بولی زا یتاتسوپ هرورسضلا |

 شنآو رارود هدنا یلعت ید نوطرلنوب هک راو دیس ہذاب ز ندککید,دكنس

 رد کجرک یسهلجو ردقح کد روس اهقاو هدناوج مدیدررو هحاص

 مهرادساوا ا لوبف ی صا ملعئوب امد یسهفناط یرصکیرکا ُ

 یدررولوا شاوا بس هترمهذ یلک هدیه و شنا نعاسطا « صالاواوا
 اعد ڪلف زاراک دا نایک نامز یالفع هلومءوب یدلواروبحم هفازعاوید |

 رار غوشود یتساروب رولي هلب رب و باوج لصف هکنفنوبوط هليا اما |
 رردبا مچجر هن رزوا ید نيد تربغ یتنربغ یعاجوا ی رصگب نامجو
 هناودوند ندرلنوب | رظن هت راتلاهج هجردو و هش رالطاب دافتعا والئموا

 هیلباناس>ا مالی هدژب راد

e -—-_ 

 س اس س ساس



 امر
N ۳۹ eرانا ۳۹ 997 و هرکر ب یک کفن  

 یک ناولهپ یجالب نامه راهو اا هو غل دب اهن ید یسک

 a ودرا نالوا عج هل ۰ بالر هدنآ قلاو ر روط رود هو رطيکا

 تودنابسک ت را هود زا. 2F یراصا زام رولي اط نوع هدا تمواعم

 قاص و جلف ی ق>هروا نديون هل رال وا فول أم هکهروک شا ندفاز وا

 ؛كح هد ال الهنددازوا یناسنا و ندرکسعولولعت نامه رزافروقندقاحو

 مظن هل اعر هنطورش لث ا لام هلو ءا ر ۱ رک روا ندنرلنوب وا تورا

 سورج> یالار رد وا تدا ة درج و الوعو اعر یمهدامرگ تسع

 ھنن داو كاد تویمروتک هند را رطاخ ین راارو رله اش رپ یلعع

 ندناتسراید ده)اب هلوعم و رار درا یوع دواد یدلوا تاس دردح ماظذ

 ماظن امدقم هلغماوا هلاحا هب ودنک ځد هنس یکب بوک زورابق شورغ
 ییداک تسار هنس ول نک رروط تودنا ناو بس هرلئاوا بلس هزر لح

 "رس ررر ىسەدام لر رح ماظدوب شادرف یههرب هنسساد) و و ناراب

 | هرجز ار ز ردقود نا نکل لدرد,ا لخد ند الا یودزب شعایش

 رواق ندنشهسک وتسوم هلفلا ندبارش ندیک هدالو وتسوم لام

 ]| تمذمولصف هبهسوک هسرولک ندلاو للا هع رضا یلصف لدیدج ماظن
 : جاقر هدوق رم یسهدامدندج ماظن هتشدا ی داوا رلب وسواد میمربدتا

 بوبءانوا هرکصنکرد, ۱ نعط ندنلصا هلغلوا شردنارق قش رغ كيب
 مالک هصالخ ژردهرزوا لاحو سس ج ناه یدلوارلباانو حدم |

 كن هام یالهچ رز هاب یودښک هکلب و زما قرف یرشو رم> هلل وب

 تعارف ندنماطن ہد دج ب وغ رع رک سوپ هدب ولیفاب هشعاو نعط

 نايم: یدب دج ماظنو AR هجرف ن نو نوت ادعا هسرولک مزال

 كه ار ندراناوفلب و رلناتلف نایمغص هرافاقزو زا هدا نمرو را شال
 یدو ما رم هلوعم وا هانا روهط تاب صدر هلن اد مو زالوا ا

 ندنس هیتلفا تد الجو هذاك تماجش راق رج یک عاسهب قوغوص

 ز !واءراح هغج هلوا س رک | هل ود ردهم یدعسوخ نامه بو: اوا هدر

 هرک هجن یرللاح ES یرلعجهلوا بیس هج مو جره كروبد

 ٭ هرج
 دج



 را
 زر یو ی ہدا ر ن ر : و دما ااو اهتخا ےس هدا تو ہر رلحا د | نح ھوا el ا

 نوررفا ندد هدارقو تاصو یرافدا رغواو رارف سشگیا ررپ جد

 هشدار هدرا روم أم لع خد كنس هت رایدلنا ارجا رلکلزمسدآ |
 ج ر قح بودا هرمصاح یهکعرزسنارفو یداشالکا یرلءجهبماراب ۱

 شکبدر هنن رلذا یی هما نوت نوت و شرک هتورد هملق هدا مانییء

 راددا واببس هص الح لکو بوت یری دلج مأظد نکیا شلاق ۱

 هام هرازمسدارف نرگس سہیل جد هده ردنکساو مهم هدعا

 هلباهلا هب رکسع دیدج ماظن یقرهلاق هدنادم نوکرب تح بویمهدیا |
 یسایقشا واغاط ندیا روهظ ءدیلبا مورو یدنارلثاثروق ندهکلهت |
 زر ر خوب هدر ر ج و هیدع بودا هيلع هذ رومامو ارزو هود ۱

 هن رارزوا هدنس هد یدب نوا زویکبا كم نکرابدءردنو دزوب نیو هتک ۱

 یسهنادرب كرلتو یسایعشا واغاط هدقدلوا و یرکسع دیدح ماظن ۱

 یب ماناشنو مان بوب زاق نک وک لددج ماطذو بورق ردو وب هک اق |
 راب دشالا هژرلتود بوزوتک ه وزاب نرلتوق راو هلسدساف تدن كعااحما

 بویلوا هدنراب یراب راوسویرهریجخ و یرلپ وط كن رکسع دیدج ماظن
 هب رقرب هسااایعشاو هدذا روماح ردق هن رازبد هدهیحاو هداج هجزکلاب

 بوک ود یک دورا شلوا یاری شا رلیدص اب رلیدراو نکا هدا ورد

 هنن رب رب ایفا هکر داون ندرال,د نائلا نداء شا راد تنا بارخ

 یکن: دنیا یشن آ لد دج ماظنوب یلغوا ماب ابها ب وشی رغاج
 شەرارشلب وسوي درابد اک هداب ز هقوا یااندزب هتشیاقداتراط شع ا لکد

 ر دقو تیاهن هننانسو لاا ضف كل هدیدج رک اسع هلتتسا ۾ ههتعرک اسد

 یرالقع كعات ماوع نکل ر واوا باثک دلج جاقرب هتسازا الوت

 بواوا ربنامرفو عیطم هدیدج رک اسع ۸ هدیا مهذت ر دق یکج هدب

 رکسکا یک هفنع رکاسع ژردیا تکرح لاحرد رهساوا زومآب هب هر ره

 سوداج هن راګاو رز ا تاقرا رارماوید مهرب و ربخ هراشادلوب راو
 نامه هساوا كح.دا رارف یر ندنداوا قسا كي یر هسلاو نص ەریک

 زاغ هدن-سوشراق نعتدو رشود هلوا مولعه هدنادبم یک یشاط كزوب

 هروک هنساظتفا یک تعاس شار وف بویلغاب فاص یک ی رافاص

 قشبراق ههراق یک یل هبلف ناروط هدنرالحشرمس هسدا قتع رکسع رروطرتود

 < نما ل < ۲ >

| 
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 | هلا نام ن اج ووا هلته ود ی دیلی تعاطا ید رلنا

 ۱ دس زاد ص یمکیا كا ٹاپ فسوب هدرفس یهرکصندنا یدنا نوع

 | رزب بولک ههیلا راڈ م: ردص یعاغا یرکک: و ییاطباض ولقاجوا هلج
 ۱ ك: رک وقوع نگنایرک دعولقاموآ زا ناک 3 ی 9 د زو هعفدول

 | یدلبا رامراتینم هلج بواک هرم رزواو یدک هفرطیر ی هلوطیرکسع
 ها مر ھن . رگ ولماظن هلن ؤا لوسد یدتساتبالصیاعدمتاتئاو

 ۱ هکماد امد! هسداراوز هرککع هد اهطاصمنابش قوت رر دق هتمواقفهل رکسع

 نمهلواترهاردق هتعاق هل وب هي ا یهددح هی رح لیح هرعرکسع مزب

 هانلاعهاسداب ی یی اب نی ۇاک نزا هه لارا شهران درت و باور فوود

 ۱ تاب هازوذزاب نان ضرع راز هلی د مزولیب هدنا صرع هج 92 وا

 ۱ ق لرم وڊ هکر لر د-- | رمّطحم ضرع هد حالا و ناوج

 | تودبا لاسرا ههاشداب دوا رلیدلیا ب ههیلا راشم رب زو یدلوا

 را>انراح هک دا صوت یفحهبلوا ترمصدو زا دد اچ ندرلوا

 ییسهدام ملعت هدر Sub هلو ۰ تا راددرب و رازف ۳ هر ةا ضم 4]. | وتس

 باوج یعطق هلبادر بویقبا لوق یدئاوا فیلکت هنغاجوا یرصآ:
 هدنگلنفح دیوا هلدا ببر یکن ندنارفن اتت هيلع ءا زاددر و

 هشوارکسعوب هرزوا ییندشاوا ناب هدالاب ۍدلوف هب لشد نالی اب اددح

 هر یرانوب راب رهکب وید زالاق :رابتعا هتغاییوا ی رعل# هسراراب
 لظاب و لها هع نایاب ی هیعالسا طاارشو نراهط هلئسمو رابدالشاب

 وادراویررم ط فازا( یولعد نوشود هن دیو قلناس# هدان ول هتک

 رکاسعوت هک و لاح زلیدلیا مادقا هغهرح اق تودرانا تارق ددج ماظن
eدندج بول احا یرفس تسد ارد نکدا ترابع نذکم 2 واییا  | 

 | كيب جوا ی ؟:ا یدناوا یی الکی هردم ینارفن ییکنفنو یجب وط
 | هدرلنحم ر اس دک و بقا وب اتاق ةت راک داما: تک ندوب نسا مدا
 URES ناشوا نییعت هداننالوا زاب دما تالرمسدا هنوکر

 فارتعو قع و ی ن نا را کد ااعر هدرازاب و هدوش راتچءداوببات سا هناا

 دا ارح هلیمات یسهسا لات نوب كردا هواخا نیس هفناط ناکرزاب و

 لاو رطاخ یک كمر وچ یراولناق لدو یرلنوتاخ ضرع لهاو كسا
 رز فن كو اس 5 هرکص ندنر 5 دتا تاک را یابښخ لدل



 هن راهداراورما كنب راطباض ندنرتةدلوا شغلوا لاخدا هبه طارت |

 لیقرب قرف لردبا تع رع اش ماد زا هتسل وا قوس هل هلو تعاطا

 ماعهلجو یدزارولوا رة م هد رار هل: 4< یراق دلوا رک ع رولیدب لا

 ءانب . یدیاراو ی زاراتعا هدا ز ندسانرباس SS یرلنا |

 ندهرو نسمبداو موم دم ی ۲ ییبهناخ راکو یر ؟ ناب و زبر > هيلع ۱

 ,هدن) هنایم هلنهجوب بویغا لوبق دنب راجا یرهسوک زمسرواب یکیداک |
 ادعا, هدنرلحما هلبتسح ی الا تاب راءاظد هدعد یدزام هلو سواح |

 هی راطداضو یدال شا هغلوا اد رلسوساح هدنعلق نالسم ندفرط |

 نکا یکدحاو مسج هطروا قلا ناسهط زو و .رلدلوا نیا تعاطا |

 ورد هنواو  یدلوا ادیب تنبابمو توادع دېت رهطروا ی رءرکص |

 رفنكيب هس رغوا یرلناغرف 3 تویمر و هند د يرافق هطروا راد, ےک ۱

 اغوا یهو ق تم رلناح راد ر هکب یکیدهس ن نکبارادرب و دیهش ۱

 7 زجو رداحو ناغرف هدنفرط فاسو | ۳ ىج اغ رد یافرف 3

 راغب بودنآ اخل ینوبابهیودزا نامه بوغار تام یا ا
 یز هارواک نوحا مس ق: رابیع هدنراتدوع وات ماوە راتللو

 نن الا رو هس و رابدمر و ندا كدتسا لوس, ودو دیر

 هلنه> یراق داوا دن رم یلاجرتاود یدبالکد ندشیا كمروک هتتشاب
 رر وک تقو هللا فیجارا وارد وبد رلیدلا نوتا هلارالراو ندوة سوم

 كيزویکبا هدنرفس هیسور نالیجآ هدنرنصع قطص ناطلس رایدلوا
 ندنربهطروا یر ےک یدلوا مخ رکسعرسیم اظن لاوحالا لوه رد |

 ب وتو ا واک هرب زا مدا كب : جاقرب هدهطر وار زر کلا ۱

 ۴ ندهرو رام هلوعم هنر لن و و ضلوا هےسارا ییاغوااب ابو ۱

 ی داک : کادو نام* زامروص بونارا د ناطواض ردیتسهپ كيک و ۱
 رواوا لصاح یس یلیح ندهدنام یدلوا هداب ز تاشیعد یدلاغوح تارق

 رار ونا وب هدنرکف زورا دوب د رولاق یشزارب هد هز هرکص ددة دةیچ فراصمو |
 همراق هلب وب هلنهج یراک خا رکذ "اما ههو قیفحص نییراشادا وب و

 مدآ كچ جاقرب ه دنوک ندودرا نی بک یه ندر هطروا قشب راق
 هنهدنام قلا یدهسماس وز لس هر ےک ینکیدیک هو هزب هسایک بوالر

 اد دوام وا دیک و رعد نسر هد ەر یرراطبا ط وبد نوتسااق
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 هکشوا نایب و حرش هلهجووب یلاوحا كن رک سد یر: ردرهاظ
 شب هدقاجوا یهو رابافارتغاو توکنم یک كرلتدا لود یخ
 أ هکمراقروق ةا ژرروک شاا هد و ًاغوج لر دحج ماظن رکاراو مها نوا

 ا هس ول رە هلا ی نر هف وا بوياق یراتعا كە ەتلود دنعاحوا یرص)

 ۱ ددج ماظن ق و نوت نوسر و هللا كلت , نک هک ررمص هه دارپ ۱

 ا قەزاى ووا راب داوارلب وسی باطل امویدنوساوا یرکض

 هوا نج ك > رولوا هلبا ملءلو قشم به كاا رحا یراتءاصر اسو

 ۱ دو هود ات ریلمت هدانژ منو او ینارازا ناح

 نکداراو رک رسان نسعلعت ردقو هدنراکنح زسلارف نالوا عفاو هدرصهو

 ۱ لو ردعنره نرگس عم هداس و یک وظ راى داراب 4ثا هل ال

 ۱ درک ههانک فش وز هلم شعارلنوب رکسع ق هب ارات ةساا لصا تواک

 تاب هدکنح كراتوب اتشاب رارج قد رلدتا قارعا یب رازوصقودد

 هناریلد بویچاق درفر و هنب رلتناتم هلرسارجا هیبرح لیحو ه راهدق
 | یرانوب ندنلصان بوقاب هنب راق دروط رده هوا دیهتش هلتکرح
 قیکددند نود روق ید مسرد یا نعط دعناعق نکل مدردیا نعط نک داراب

 هراتاوا قاصااو دسرو لععرلندتا هدافاور رعئرللوا ساعت راصد>

 یسادعام ندنوچ اننامزقو ییخیدل وا هدنس هاشم ضر یدوحو رک

 | كرد خج هیلوا دیفم یششرب یرمغ ندقا هبلق هدوهب هدودرا نانه

 | ی رلیضءب ندرانایقیا ملعتو قشم ینغاللوف حالس زردبا فازنعاو

 | توراب هدانژ ندنهوزلوبد ردیکهغازوا نوشروق هجاوا قوح توراب
 | یرلیضم ندنرلب راوسو قی راکدخا قاتافصقرهنلءراپ یکتفن هدب و وق
 ۱ و مالس هسروک فات ا د بولت نامژ نامرهفیب ویو رج

 اک یهدس نآررافیچ ی رژ دنا كنج ن کارا لات

 مط e مدتشداو ست در تاج الانا

 ی رعب ندا رەفو اشغا هد راز نیراکدعک یر ادص اقا وا کیدتا

 هرزوآ ث لماعیا ضرعت هاو ضرع كنهنکو ah ۳ قهر



۰ 

 یکی تا ی اوا 5 هجوم هدقدنلوا ضرر ۸+ ودت نع زد

 رو: کیا كم , بویلوا رد یر ارحا هل: .ھح یییدلوا هدیسر همان یر

 ملک یدالوا Cr 4 7 روش لر دج رکسع اضتهالاب هدنس هنس یا

 ھن رارداهد یاب ۵هاشو ۳ نادر ی ید هر چو لک د مزال

 وهصسوع ندا روهط هدیرمصع قطصم ناطاس هک رولب ریو باوج

 ىزکلا هس وب را دکح ییراود هرکه را كزرس هلا ن هدر هس

 هروما یایاوا رک تقوزکفیداوا رومأم هلرب اب دغا ییع نکغاا
 هدنروهظ نمد ید نکا نکتداع كهاعاتعاطا کی راظراضط رکو

 :بوبب كکا صاخو یتا یوی وق قجر وبف مدا كيب زوب یکیا بویراو
 بورافیح ی .اغوع هدیامو نیبعاو هفواع هدنسان هلرا هم هلع“ د ماع

 هدیلنامور هنس یهتر ا نکیدح اق زکیدنود كر دا اه یتونام# یودزا

 ب ج

 هنسا رأقو بوە بوقاب نب n اع رو ناسم نگه دنوق هدیاوطاناو

 تالذک هدزکلوصو هب ودرا كرد رلتحاضف دصا بودازوا لا هنن رق

 ندزگیدلس ییغیدلوا نکنردق هه اقم هلنداط: رغا هداحرب یکتا

 ۱ ئ یک تفو هليءاغوغ هدنامو نییءهدو هدواغ یک قیاس هب

 ندادخ كردبا ارجا هعینشلاهوا یک قع وص یهللادابع هدهار یانو

 هل ون زک اح لیب یدب نکیدنراغازو هدر. هک كدیا تابتا نکیدعا ارج
 | هناصم دعع هناا نک ییدتتسا بول وب هج رد وتسوم ندشدلوا

 ید هدرفس یکم رص 5۹ دلوا باس ET رق تداها و بے تا

 نیز زا هش نایتسا ند ندزب هدک دنا هرصاحم یب یزوابواک وقس وم
 قهراص یقراص یو هژادنا هت شاب و كکود ناتشن هنلوق تالایکیو
 كيا یاقالیج ینریدلاب هداوبناتنسا بونافص نیب زا هلا كني زاولاشو
 یشب یجوا هسا تالرسیدا شوخرمر اراضق بواوا یرفن قالو

 هک ود هک ود مرچ الب هرکص ندقداوا ماس بودا مو هن رزوا

 یب ریش نادقهرب هل ا هفاخا یساناعر لوپناتساو كمروتک هونف نب ر |

 هنادیم تولوووص هراکلد هدتنکا هاو نمراینادابق ندنان طظ قلا

 دک هلا نع د ك هعلقرت مککسهو تم هل واو راب ده هفیح

 5 PATE هدزرب واسراندلواثعا ی تاوان كنيلاهاو
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 | ردرابش هردم بیا لج لصن یراقلق یععاوف ءرقو .یعجاوردن
 | لافغا یارف نالوا قج هلب زابو نالب زا یر بودبا وکنفکو ید
 | یداشاب هغچاق یزویکیا یسنربا هسیاشازاب مذآ زوب ال »نوکر كرادنا
 | یسهفیلخ نیشن تسون ندندالوا لو شدکب یباح تقو لوا هیلع ءان
 هرکص ندنا هلکعا ذجو واحد هدک دلرونک هفاجواهلبا باج تاذ نالوا

 وبد قدلوا یراکچوک یو شاتکب یباح رازب بوی رارف رلنالب زا
 | ولماظن هروک هتفولواو ولغاب یشاب هل ورا بدا اقرلبداوا هرزوا تابثو ماود
 ۱ ی رلاود ی راصا ی داک هلوا رفظهو ر و صام هیلهالود هلا تن

 ۲ ناھ كجءدیا ط.ص ییاتسکنرف نوت هلا رک سعوا واناعع هکر ددروک

 ۱ هب رح لیحو هدنلاعا رکسعو هدنلع قازاشناو راد الثاب ۰ رک مط

 هراودننکب ونب دیا شبا ین یاد كن نوک نوت و رلبدلبا هعلام هدنادجا ۱

۰ 1 ۴ 2 4 ۰ ۰ 1 

 | نالوبعوفوهزکصندنا رایدرونک هرلهجرد ج هی ول هجرف هلال رطرب
 لمم ار ز یداروک یراهلناشپ رپ هدب ودشود جار هنا ادعا هدرارفس

 | قانا ینابا هتسپ هتسهآ نوجا قءالروب بولوا روباط روباط یرکسع
 | دارا لفبصء یر هلکوالح یک قعاس دی وفرام یراب وطو رارواک
 یتسهرا یتیدرا كکتفتو بوطو ررر دغا ېک نوسشروف یب را هلک نوط
 ژردب ون یغاطرب ند-شتآ هکدب و ز ررابوف تمایق ان وک نویس
 بوه راع ج نسم هساوا كجهدیا مو" یراوسدوخا هداب هنن زرزواو

 شن ندرب هکافن كي هجو هرلب وطهراب زول چ اقرب هھاک ھنن رک نھ ماع

 شا ورو نیعن اهدو رابدلوا رکود ر اص ر اص یال سا لها بودا

 | بول وق ۍراشاب جو رب زو مةلاص هللا هرب وط هنرلب وط هباروایدبا
 رواوا روج أم هلتین سک ره بویماراب هبه ارپ جلعاد هدنراکدتا شنآ
 للاب هللاعمو ید الشاب هکم وب ی رزوک كمالسا رکاسع هلت زوص و

 ندتفرط مالسا روئاوب تحایق هجا هن رکسع مالسنا ندنش رم و

 رولک هلکو مهلاص يلیت ؛ناتسکسا ندنف رط ادعا زد هب هخلجا كد كب

 ناطاسات ردلس ښیدلوا یتعمرب ج راخ نده شب تقاط هلباقع اکون

 هدئفرط ادغا اب کا هبلغ نوک رلتفو هلهحووب ردق هن رن صع ؤط صد
 مواعم ینددلوا پیس قازسهاظن هت ولغم كمالسا یدلو ار دناروهظ

 ناطاس هلا فیل ات هلاسرر هدنجسا ( مالا ماظف ی مکا لوصا ) هلغلوا

 ٭ دو ¥

| 



 ۱ و ندهد e توروک یب رلدلوا دکور کت ایویهاموب و

 یک حور هب دیلهداود رکسع )وب و ن کتا شهالشا هکع را یا یراکرو

 فتك بويه روکر ةع نکبا قحهلوا بس ھن تاک مابقلام ونىلا قرهلوا
 ندکعیاقلسادایق دایک یجاو" رسو 2 هدنشابهشوک نامه

 ناشد هطروا هساا یسا دل ود كن هطروا یخ اردو هرط نراتس.ع

 ا یکمسوک ئ ا هلسایفردنا قوخ ندنوب نشد توکودهناوق ||

 مرسااق نایات :ند راز اونع هدوهب و: ندنرافال یروقو نالوا شما 0
 . ناناص مدروپ هنسوصم هلا و یراقشاراب یشاپ هشوکو یراییادابق |
 یرکسع ناغع لآ ردمزال هر دهدح رکسعو» یرازام یو روالد یر

 بواوا ما ادرلنوسسوک ن مس هز ناسه رلیدتا جد هلرا جد یابند

 زردیک كد هناا لزق بوروک هثشاب نیت و جات الا رفو زر دناتا ارخ ید

 هشفانم و هعزانم هر کرار ھ لار الد هداس هل هل وعم ود راردا4ذاک یاوعدودد

 قلا قرف زوبكب نک را زم ما دوبهو هک رد شک د تودنا ۱

 هد رارفس هوب بوروا ااو تشب «دنغاجوا ۍرعکبهلبا مردپ وربندنسهثس |.
 مد ندرت ہد تاکو لر هم ی یس هلس راک ز زور بوروک یلاعدرمتو مرک و مدناوب| لب

 ندح راود و هنس ۵, ا۶ نایب: دب ااو اور جی سد

 تاس بتواوا ب ناک الا .Ee وا ففاو هرلیش ها زام اوا مهذ

 دلججاقرب مستی ۲ 2 نس هلج-كلاعرا سار غبداواعاطء ورب نخ رات یکاا

 ضرف هدالک مهدیاناتس هداعجاقرب ف ا عقاولاوه ام رولوا باتک

 یاعد یب هلتفو تور ٥ رکے شنوھ شوک هللاءاشذا ندد دوا ضوعو

 ا هنا سض واق ناشناعلس ناسطاس مس ردیا دان هل اربح

 قفاللوف لتنشو ق !توط هل رج رس هدنرب كن رلود اڪ ےس رف

 . یدرواوا رفظم هیمالنسا رک اضعادرذک او یدیغوب نقل وا ماع هب رجب يابو

 هسداود:تولیزوب هی السا رک اسع هنسجاقرب هدیرا رفس هک یلاعت هللا دمکحش

 فباوط هل ایکس رافاجوا هلو مولع یکیدلیا تدنن ندنهارسسهاظف لر کس
 یو وب راروهشپپ یالآرب ند نس هغ ا نت وکلا

 یدملوا مة هللا یر یک: لصالا یابند بوی ینو ناقور كنج ایوان
 رک ىع نالبزاب :ردقابوا لصاو یدناوا جم هلا نایللکوکو نایکس

 یرلنافاف یاب هطواو باب زوج ربد یز یدنشبا ركب دروك را
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 | یرایکسا هطروا نالوا ی ؟ اهب رقبا قرف یر ورخ هتاودو ندو زب

 یلوتع یچک هیچ بو ره هسدارانوب نودا هزک اذم هلبا
 قلا هصح ند: سها هطروا ناسناوا عج هلبببسح قلوا رظان یک و
 هلیسهدا ز شورغجاقر هبلاطبولا هللاا هب زوجوا یتسماسا كنسضءبو
 هدیدج مان یر: كب جاقربهد رما لوا ندنغب دلوا یراداتع قناص
 ران رج لاح یراک دد یزراےتخا ھطرواو:شا نکبا سوابق

 ۱ یراک ناسم ملعا وب هللا ر هتاودو ىد ڻي ۰ 2 راش وتو دنک

 ۱ تروم هر سا. راردیا ما دعا یزمس لکه سر د مدیا لر ورم ندا

 شا هرس تولرحآ یارب ملع ادو ررر دک خد هقن اش هزس راهدرب و

 | رانمرب ویر هفسشبندنآ هداررود ر و هنیدع زهر و یاسانوا |
 | لاعاد یرانوا شلزاب هة ب ندک دتبا عنم یرا.-ه> هل زا ودد

 هدالوا *هلهو یخدرل هجا نسنمود یلقعو زسا لوا هل راهی لالضاو

 ۱ ۳۷۹ . رروا یر(« د( زو مهد ای هنسا هلوعم ود زب :ردقوپ ملمن هد و اف یرصک+)

 ۱ یا داسف هد ه-تسدا شاشا هنن رلعانوا هل هنایکحروط ر دف ر ۳

 شاب هتسوایهآ اناناس اعآ یشابهطوا زوس هلنلوا یررایتخا هطروا
 بجرییغوا نا.ضعر هشگیسع یادرضح هشتم یعتللوق هر
 شعاقج هلوا معادی دح ماظفنکسرید هرس هاکود هلفاسا یکرادقاربب
 ردسعص هداب ر ید كارخ ناب هدا و زر داف د قیصر لفت وا

 وةس وة تولوا اعلا دو زرهنا کنت ندریلا هساررردنوک هرفس یزباما |

 ردود تواا ی هفولع هدف دفیخ تحاوم نوسهر 9 لاوژ هرگاح وا

 ۱ هلا دراب تاوح شد زاف هناشک لبا لا هصس> بوک ود د زر هان ۱

 تردا« هیعج یرلف دل وا لول هردلاروناوا رحو ناب ۳: ی راکازسبدا ۱

 اد دم هدنکلتفح دنوا هیاعءاس : رپ دی نایع هدهدزب لس ندا

 کد رگ و یدئوا عورش هد رار تارق قاتسف هعاعوا نانواداشک |

 ۱ هللروصوت یدلنوف رلي وط روز« ھو راب وط هیافک راد ید ۵ زاغو

 رعد و هد ربا هکعو هفروقو یدلوا ل طعم یعهدس اف راکفا كد

 ی راهدن رک :E تامدخو ید د رله دو 7 ۵ گننع عم جوارب هد ارس

  # E ۳اوبو €
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 ی رلعح هلوب دناح همرد ندلوماتسا هلکمر و قاناش رپ ندرطرب

 كن رلهاشداب وكنب رلدلمرادلامودنک بوک ,نتسوا ندلا رات درک ع

 هب یلوطانا هليا عضو هراهنو امو هراق ات یرلش نک هش رالاو امش) قب رالام
 یرلشا ودنک جد یاها دیه نالاف هداوتاتعاراردنا رارف هن یا مورو

 تودیک هلوپاتسا هتسهآ هثرنهآ ید یرکسع وتسوم مود هت سهلا

 یی داوا لود نبرد هدندنع هم روطاربعا ییئرتوب كرش * رلیا طف
 ه د ها لک د داما نااش ردع ره تیفیک و هدقداوا یعوعسم كل هیلعتاود

 حورملم ه>ور و ینج بلوا زاج هله>ور قهروط لف 2 ندنشد رکم
 هدامآو راح نوجا هعفادم ها قفص یتناهار ةت هش راد وص
 نشو دم ) درک داب ع وڌوزا سپ هءڌاو جالع ) ندنعیدلوا رک س

 رکسع هداوبناتساو یکج هلک مزال قاقاب هنسهراح ندهراص ی هج اب نیفنا

 نالب یدا مدر هدف در ہیک قابرت ندکیدنو ) هساوا دوح و»

 یتحهلوا تو تصر 0 دە ہک دیک بواک رخ هکسا وت د (رلبا لاله

 یس ناخ و كنتو بوطو لعم هدلحرب برق هی اد وص هارلتهج
 یتبمهنگبدلر وک ن دااح مزال قعلو ودرارب هداماو صاح هدا

 لر هد رب و رار د ها ود هتلر یرک سو دیدح ماطد هدنگلتحدنوا ۱

 هدفدنلوا هماطه کیس یدک کو جا ر من كم نفت :غاحوا یر: ۱

 یرازا,ه ش مرردا نالوا ش جلا هلا سرو سلا هوک ی کیا ز ونوا ۱

 توراو هالاف لاعصو ی یرروالد ها ر وو یرلاد او یاب دشوک و

 یرلفدلوا فولو هساارود الغاب یرلشاب هلی كنتو بوط هک <

 هنشاب هشوک هدنرمف زوکطو هیلافساب و ندفلفانصا ولرد یکیازوتوا |
 هراب رمشیکیا رر نداباعر نک نالک بو رس ییسابع هل راد تعا کریس |

 هدهب اجو ندا هو ولع سمیاچ و زمین دخ ههقدرب هدیآ چ واو

 یرکد ز روا و زو, بوچآ یخارب خجلعااد ولد زدن دّدبخ ها اه قاجوا

 جد و ندتافا خاص یاسا اوهداب هدن وردتا 8 تر

 مور 2 ندد عاص , 1 یاساو ندنزورا.» ی ها شا نواس هد هرم ه ول

 زادقاریب یگوتلوقو یءاهطوا ی كار وتواو ايد الم ed ها وا

 9 و كاتى ادارات و هلی هزوگاقس یک وطوام سوای ها لالدو

 س م ی س “م ی ٠ و ا ھم ےس ا م م ت نس ا سم ا و

 4 نما ۾ )¥
ana ate 
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+۶ 
 | هدنرفسیکیا ناسکس زوب كي و یرالبدنوا زسوپق نرونک هننسسوا
 ۱ ودرا كوه رب هنس رھ بويم هوا رفظم مالا لها لس ید مام

 | ا هن روهظ كرانوب ردمولعم یعوقو تارا س هجو و ی رلنوغزوب
 ۱ هلب وب یدیغوب ددج ماظن تفواوا ی داوا بیس ییدردح ماظد

 كنایاد شمقیچ یسوبج كنماظن امدقمو شازوب یماظتا ندالصا
 ماطاس مب هتشلا سرد ااودودد یدلوا بیس دد ماظن دنا التخا

 ۱ هل ول هليا راندا اعدا وید یدلوا بیس د دج ماظن هتداسسف كنايد

 ۱ هلئروصوب و رد-ثلک هروهظ نمراهشفانمو هرواح ه یدازوا نوزوا
 ۱ هدنساوعد هلم هدب ویتیا لوبف قحاما ردشلوا رەھ یاکسا كنعوح

 ۱ هداتفو مالسلاو ةواصلا هیلع ربع ترضح نامز هلهح ندنا رارصا

 | شعدوتامدقم هدهسبا رارولیپ ید رما ردقنره یک شی رق "هلذخناتاوب
 ۱ هد ر هغا یک بالک و عوع تودناراع هکعود ندرازوس ندنرلفدلوا

 ۱ بحاص مولعمهلی وش رازروطرادلب رظ هلباراهالک ریش هنب رارکفو نعشکاب

 ۱ راد هاب هدهیسور هلیببس یتمدخ نکنا ند هيلعتاود عب امدقم یدرلزا

 | هدنساع كنس هجم روطاربعا هیسور نوکر ناینسرخ مات تمرش نالوا
 زسرکح تجز تودنآ كئح زاردو رود نوڪ هلا ولناعع هکشعد

 هدنتح ماظن ولنامع ارب ز ردیالوف تبا هسیاقلا یلوپناتسا زکدارعرکا
 تفحراثلوا هدهرمشط و هلقلقانصا یفوح كنسلاها لویان ساو ردلکد

 هسلوا كحجدا را دن گی ندلا "رف واناعع ردلوخسم هلایغوبحو

 هدهرمنط یروص كجهجما كوع رهشرب هلب وب هکوبلاح ردجاتح هیآرب
 زرلبابلج هغ رق هسداراو مراهنیفس رد هدزکدقآ نام رولک ندرادنب

 كنب زاغوب زکد هرفو بوریدلوط رکسع همراک هلج كچوکو كوي و
 بوکود ی نمرکس هتم یتیدلوا كني رادنب وص ندنفرط هرشط
 یرکبعوفسوم زردپ |مده هدنعاسر لاراب وط ی زراو د كن رادش وص

 رتاوئوید ردکجهب روپ هلوبناتسا بولک یرکسع ولتیلک شب یرادن
 نامه ندهرسوص بوشود الب واوو هلغلغرب هلوپناتسا هدنآ یقیدلوب
 ید یتلم مور نکچ یزعیغ مزب رولوا نوکرکید یرالاح هدنوکرب

 ۱ ۳ ندقرطرب #۷



 یاتقن هزار كلام ورق ولوا ندي دو لوئیمو مو نت سا من |
 ندنفویکسا صوصخ الع هرب ص با را لاچ تعیفح ردسلزو
 ۱ نالوا لقاغ ندا یادام هد هلا فرم هر هٍدب د ناراب رک شلاق

 ۱ تەد ءو ل صف ییهیلءلود هلبارازوس قح هیلوا مزال هنب راړزوا سان یالار

 يرا هظح الم شە و یرانج م 4 یایلوا هسا هدانا وب بولوا ږدا

 هدرضحورفسو رقبا هقارب یرکچ نبدسنفیدفلوا تیمايس هپهسوک هلیبمح
 || شلدارا نوجا نوسلاق شوب اند ناه زامارا هتروما :تاودو ید

 لصفی 4ل ەتلود هدر هاج هوهقو هناخراکو هام ری ریه يالا

 ر هچرکا هبیا راز دمملوقم وب راب داوا قام هثب ز هقناسیل هما هدتم ذمو
 یک او یکافو لا و واین ربه: نددنرات را هط هلت یم یخ ا رویم

 یلدا نوجا يراف دچا ر 1 هنب روما تلود تولوا. لای او لاسجحو

 روط كسان ماوع مویلا ردندهمزال یرلتسابیپ نوچ الاغ ماظن هکیلب و

 | صب نالوا اهنالا مزالو یی رابداو نالک هروهط هاو ادا ېپ وهناهیتس

 || بلط هلاسرر ندنرافب رشفرط نیبم هرزوا یعوفو ینتعرفح و لص اټټ هدام
 هنر رحم ت:هلاسر وشا قرلوا یلک یهبناعءو ینزج یمج هل وا

 | ولغاط هدیلبام ورو هتبسازو لنابند ماظتاو ماظن یدنلف تردا

 ییفعندیاع ازن وپ د یدلواببس دیدج ماظنوب هنشبا هنپ روهط كنسایقشا
 دبدج ماطن ماجهر بود لاوس هردنم درد روعشیب یالارب یسمود
 نسردبایوعد هبیروقیروف پودبا ریدرید رب دسکیا وډ دیدچ مان
 هلبا ی وعدم رک لب قتعیع> كن وبادتا رد کعدهت E ما ظئوب

 هدنیاوح مايد عه دیاهللاویااک س بولوا مزلمهدنب هسااقح مالک ر کا

 || ردیتعنص رواک ملمو و ردرکسه نالوا ل: ءا ملت یرلکدید دی دج ماظن

 ھا هلوعموت ۳ یدتیا نالعا یکیدلرپ یشو ف ن.دنتاعورف سود

 ند کید هر گم هفعا هک هل داد ه هود ابا موهف  یروبما یاناورع

 لددج ماظدوب هکمد د بودنا دارا رللاوتس زارب قرهلوا مقوام نام

 هدنیلوطانا و یش چ اقر اک ندنلاح داسف كنائد مدقم ندنروهط

 كيیراص هدنرود ناخ دوم ناطلسو یسهمقو را الج نالک هروهظ
 ی کج هدرمصم العتسیم هدر صع ناخ نط صم نا طاسویسەرمف لجو

 ین كیلوطاناو یراهدام بهذلاوب اور رهاطو كي لعنابف تولبندیروا |



 رسا جدی ا Ab ناف ن ا نالوا ف قرصتف ۱

 یدلرشوک تنواعهو ترغ زائآ قو كب ||
 8 هدان ز هدندنح مانس ظا ۍراتر فح ناخ ماس نا طاس هلهجوو ||

 - دادو ق نو دیاانتعا هما رماوب یتدزاناوا ءاوخ مو صاخحم کا هلکتیا

 ۱ نادئاتس دنه هد رات ترد نوا زویکنا اشاب ناتسولس موح رخ یتسلاو

 | هتنولعت ركع هلا لج یخ "رت اکنارب هدست (دنوع ر نوج )
 یدیشع الشاب

 یکی هدشلوا دنا تم هنوک ندنوک یرادعم لب هلعم ک اینع هلا طا

 دياز یرلنوادعو تباقر جد كزلپ رصکب هکدتبا دان وشک رات نکا
 بف فر ,یالکشم كلود ا

 ويد یشابناکس هجوف ندنسالفع كنساسؤر یرجکب یاوحا كتقواوا
 ندنتس هلا سر مات ) ماودلاد زف مالک اا هصال> ) كناذ نالوا قورع»

  هدازهش نالوا تئطلس دهع یو هکشعاوب يات بیس رولوا مولعغ انعر
  ندنلالتخا بابساكلرمصع هلبا زی رح هرک ذنهنس ودنک i ناطاس
  هینفر هتفر ییضوصخ دیدج ماظ) دناورلعو شەت سيا تاحاضاا

 اغلا یدبدج ماظا سونیک یک هدیاشا نغاحوا ی رصکب

 ۱ هسا یشابنایکس هجو بواوا شبا رایءشا چد یغددلوا هدنسوژرآ

 7 تاذرب رهت 4: تارد و لسععو رطانحا ی ص هدشعاحوا یر

 ۱ نشوررهرب قداصتلود ردوک یترغ كد دج اظ هدااح یتیدلوا

  ههیلآراشم هدارهش هلبا عظات یبهروک ذم لاسر هدانناوب هلغلوا ئ

 لا زویکب ۱ كہ وشاو شبا عدمن عمده
 1 هدن شاب رکسناس kK سر

 هل زوک نلاوح كنامز لوا ردم ؟ نوحۆك هرابعع لاعهدلاح یبدلوا

 هالا دص الخ یس هج ردن مداوم صد ك هروک دم "هلاسر نوعا ےھت

 قرەئلوا اھا دنا ن گم یعهرایماع تارمیعت کل و طو | قدهلوا

 ۰ رووا حرد هل و ییآ هجورب

 دن زات کا ناتنکشددناتا یس هنس یللازودكم هک رد یساینانکسهحوق

 شک هقدع لد من یرکا 4 رل ر وک روس ندد دل وا عطعنم 3 روس رخلک

 شهامناط ولناط و یبا یزنکا كرل والف اغ ندنسد لاو ابویمروکر فسو

 كره رکسع,دن رفع وقسوم نالبخآ هدنخ ران کیا ناسکسزوپ كم هلبراذوا
 +٭ یاظن #



 هسدارواوا کر ه ندحراخ هلباداشک یرلفارب یدچلندرس هدرا رفس

 ی ریعکب هلفلوا هبلوم یل وصا نعلق هاکردب ج نوسلوا

 نو هلباشاب واو صاض"ا ّرسرولب کودین قطر ی راهطروا
 ۱ یدلا یناوئعو مان یرصک یغوح كن سالاها هرمشط هللا قدرطو و

 E هدرا هرشط رک و یعیانصو فرح باعصا كلوپناتسا رک
 | بساکم هدیرک هلیئاونع یالیرصکب یراقالساط ی رصکی ندا ثکت
 رلیدشلآ هناماسو تورث بسک ندنس هسک فانصارد | طبض یتاراجتو

 ضرع هيد اوا یروهتمو بولغم كرانا ید یننص ضرع لها
 رلیدلوا لخاد هنکلس یرصکب هرورضلاب نوا هظفاحم ینب رلسومانو
 هل شفو یکالدعافت یصانو قلیحانروطو قلا هفولع ید رایضءو

 راد تا تر هکلب رک: هرز وا قلوا لان هکلریدرب ېپ ۲ یکلیلوتم

 رااوا ندفانصاو یدنقاط ما یرهلی سکره ردي هه
 هن رلکدتنا قیلعت یناسسا كل راهطروا یرلقداوا ب وسام هن راناک د

 بک ص و هنکا یرلئاشفوب قرهلوا ع رشو لعع قالخ بويعا نتعاق

Eجد هنن رارا نم كئس یرایضەب هعشد ندر اک دشا شقا  

 رلیدل وا راکزور ةب وعاو ملاع یاوسر هلاراکنو شقت
 كب نایصع هود پواوا ناونعو مان یروقرب كالیر هکب لصاطا
 هدرارفس ن گل یدرولوا عاع>او داحتا رادم هح رکا ناوئعوب هرزوا

 یفنصر رکید هلخاوا مولعمو تبات یرلفح هیهارا و ی راقدماراب هشدارب

 هنعاحوا یجاتسو و یداروک مگ موز هج هیلعتاود ریون گن

 هدنکلتفح دنول اداو داجا یرکسص دن د ماظن هرزوا قلوا قفس

 قایسشاب یبوبق انآلو یسانا تاچ روک ذم رەوا داشک هطروار
 هدرادک سا هدصب یدلدا نییعآو بصف یساغا قاجوا هلیسهبر

 یدنفا رع ناوي ندسسردم لصالاق یتداکا تولیحااهد هط روارب

 هرژوا یلوصا اب وروا كن هموقرحر ؟اتسع ماودلا لصو یدلوااما

 رار هل وا | مادقا کو هدا ردو یدلروس انعا هم رلولعت

 ددع ارب ر رم هد دج تارق یراوسو هدا ب ېردب جد هدیلوطاا

 هینالع هلبا هداز راج هدیا وب و یدلشالاح ر کت كتب را رادّقمو

 میس

 حس



2 
EEE۱ رپ رب و ۱۳و و و و هو مو  

 1 ۱۳۱۹ هنس عباقو دیه رب

 | یتسهبکلمروما هیلعثود ءدرصعوب هرزوا ینیدوا رامشا هدعباس دلج |
 | لوصا كتاب وروا لود نهب رح "ءوفو فوت هنامزو لاح باچا |

 | یدیسلوا روبح هکعیا نیسو مظنت هرز وا یسهب رکسع "هدبدج

 هستم

 | ندنژربمت یرانالغوا یمجو یرلمالغ همرشودو یرصکی هکنوج |
 ۱ هدزوا قلوا رکسع کر هليو یر هله> و یتیدلشالا ید

 ىح رارفن نالپئالبوط ندنراجوچ نایتسرخ بوئلوا داجنا
 روتیلآ هنب راهطروا یرصکت ءرکصندقدلاوا ملعتو هیرت هدنرل لشق |
 | راکیب یسهلجو یدیا روئلوا رمت یسهفاط لوق راب رصکب هلتهجوب و |

 | ندراناینسرخ ارخوم ید رکسعر دافتو طو.ضمو نيشن هلئفو

 | تصخر هثب ریرح یرصکب ندمالسا لها هللا كرت یلوصا همرشود
 یراطباض هلیبسح قلوا فولأم هکلتسب رس هسیامالسالها یدلرب و
 یرصمبقتراو یداوا لکشم قغلوا یس هلمام» لوق هراودنک ندنرافرط
 هغلاو ورا شط ندر هلشق هسا هراثدنا لهأت بویمهلوا عم ندلهأت

 هیرکسع تاماظن *زامسش هتفر هتفرو یدلک مزال كلرب و تصخر

 هنلاطب ضم ېک یراهطوا ناخ راهلشقو ناشي رپ و لح نوش نوش
 نالک هروهظ هرزوا ترثک و یدلوا ناکمو رقم هناراکیب زاماراب هشیاو



 و
 س.

 _یرکیدو نع یباقو نالوا دو E ناطا س نددورو |

 تب واوا یسک رار ید كناذر نالوا قو رعم ود ییاما الداب

 ۲ لوجاتسا نالوا ردو هنسهژس شد نیک ند رخاوا یسهنسر زول کیا

 رد واح ییعداقو

 ندٌلاحر نمر ه۶ یو د كن دنفا رابط ناتا وب ال هداخ ملسرود

 راد داو دواخ كولش ناظادس ید دوا كاطع دجچا

 | لزوکرب یواح یناقرقحو نایوعتنم ندووفو تاقتا راسو ندنردپ

 ۱ رذشألا هلق ت 2 را

 . ندشفر ط یلاجر نودامش ناودد ہدخ را دص ی نکا كناسشاب اضو ۱

 0  تهیلاراتم هک ردراو هم ال لصةمرپ ول لار شفق مد هبودنک

 ح  كناپ و روا لود دمجاک هند را دص ها 4 هءهدد نادرا دص لوا هدد

 ۱ | يعود دم علاقو نالک ءروهط هدانناوب و یر هیعیلو لاوحا ۱

 ۱ رپ نا الاجا |

 ۱ بع کک ه هسذارف هژت افت تب روم ام هدئس همس یز کد : زود یکیا كتب و

 تع.نع تیفیک ههساار د یرب . ردراو یس همانتراف-س یکبار كم دفا

 . ندیا قلعت هس رو دشت ؛ا یتماقا هدسراب تدمهنسیلا هی ایئدوعو

 ّ  جورسمو لصم یواح یر راهو کادو بدناکمو طداصم هل

 تاب هلا یئدوعو ته نع هناذسدارق الاجا ی کندو رد هما ر افسر

 ۱ رد همانرافس مصر ولعلق هلاسررب اد هه وسرو رانآو لاو>ا

 و نویلبات قرهلوا صوص صح ص هدئس هدسرپ یر کی زوب کیا كيو

 ردراو یسهمانرافس لزوکر ید كنندنفا دیحو نالی ردنوک هثیدزن

 ّ ید رالارو ز نالوا راد هاب را هلا همت لود كنهتراباتوت نواب

 ۱ ردشعلوا هعلاظء |

 بدوش ه-سراب ا اودا نا ترون ایا ةسدارفو ۱

 راد اوا م لوا هد نسال یییدلوا بو طش و
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 اط. اط ہک مهلا اول ص« الٍدعع ال مهمام

 دلحوشا صوصأ لەو یتاعوفو كررمصع 4 ۶! داوا هدقهزاب ند رات ِ

 ردق محک كوبامه رمصاتو كحهر و تربع 4 هلج یتاجردنم كما

 لوا هدششهره نیم هتفیدلوا ند ثحابم كجەردلب ین نمو

 "۵ ريخ عدا هن زاولاب یتانسحم لیحرصع هلا ییالطسم دلزرصع

 صالخا *.دهع لوح كن هعااط» باب را یرارکت كنيهاشداب ترمضح |

 رونلیق یراعش |
 یرلم رات یدتفا دیم ادنهک مپ نمذخأم هجولشاب هددلجو

 2م راثو ی رات هداز یاش ندا اد ندیلدع ناخ دوم سولحو

 یمهلاسعر نالوا راد هنلاح هجرت ودنک كنويلاو اف رظ هنیآو ینربج
 رهدوسهو رالیدو ههانطض نالوا تراشا هدنمهمدعم كعناسدلحو |

 هل ایدنفا فراع نالوا قورع«وبد یاب یمن ر راد هب هوس 7 هعفو و |

 یراق دلوا شهزاب كسد:فا بیم یطصم ندشلاجر یلاع باب ۱

 ردرا هجګ رات |
 | یناعوف هکلذف كناذ مان یافهد نا یاو هللادسیع یجاح هدر و |

 | هتداعسرد كنساقثود ریکنا یبب رب هکردراو یسهلاسر یک هناونع ۱
CTجت سس هوس سح  n nو ی رم و  

 ۳ ندندورو #۴
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 ینندلوا یلارف ایناسا كفزوژ یردار كنويلبان
 . یراتکرحو مایق هنهبلع رازسنارف رللوینایسا

 قبب ولغمرارسنارفو ییلست هرالوینابسا كنماقاود هسنارف
 یراق دلراعیح ندرکنروب و نداینابسا لزرسنارف

 یس هل اکم نالوا لسنا ارتسواو یندوع دسراب گنویلبان

 یس هیف> هبلواقم كو یلدا راد هنس میل كنکلام اپسورپ

 ۱ راد کو كسنايسابسو ق يمص هداف هبلعتلود گكنويلبات

 یتاضورعم
 هرضاح لاو>ا لاج ا

 هعقو "یدایم

 یکیدلک ب ودیک A واه یودرا كناما ری دن

 یوفو تاهیجوت ضهبو یفنو لزع كناشاب رابط
 ۱ ارك كن دنا قیدرو یدورو هر داءهسرد كن دنفا ناعع

 یشابشواح كنب دفا نیو باکلا سیر كندنفا باتو
 ناهیح و ض») رکیدو ینیدلوا

 یکیدل ار دن وک هدامس رد ندنوب اه یودرا كن دئفا ج:

 اوج ثداوح صعب
 یکرح هناراک هسسد نالوا عقاو هدنداعسرد كن دنفا هل

 یعوقو تاهیجو صهبو یتدوع هواه یودرا هلهلرادرتفدو
 یزع كاشابناکس هلیمارا كرابدوز
 یییدنلوا ین تاکب ترعو یییدلوا یظفاح هئراو كناشاب رایط

 یوفو تاهیجوت ضءبو ید ورو هنوب اه یو درا كرادلبع
 یگ نڪ هر داعسرد كراداع هلا نوا یودرا

 ادعا كنڪقاق

 یوصو هزداعسرد كنوبامه یودرا

 رکدد هلبا یدشخا هللا ءاطعو یه كن دنفا فراع هدازب رع

 یسالجا و ف كنالع ضع!

 یقیقولو سب> كناشاب نطصء یلچ
 یتداهش نیفک كیلس ناطاس



 ینیئدلوا

 ۱ دسیحوو ییروم اه هس کم الت E 2 اا 0

 ۱ یتدوع كنیدتفا

 ۱ بت ولک كند علیا ناراو ییدتا تدوع ندناربا كن دنفا عیفر

 ییدتیک

 ییایلعت كن دنفا بع

 یکیدحک هتف رط ول هسنارف كل هعیس راز جا كوو ا

 و دە یحاولو هزور و یت اقام هلا ا كند :ا بح

 یراعدا كلوا هسئارف

 )داف ي کرا طورس هليا هل ینیتکلم كنول هیسور

 اکر حو راوطا ضب كشنایتسابس
 یسیر نواه باکز كشدتفا بناحو لرع كندشفا تلاح

 یاساتمروص هلا هسلارف كن ا لود

 یراک دنا طض نساعاود بوزوا یب هفرایناد كل ریلکنا
 یکیدتیا قافنا هلبا هقراعنادو الیتسا ینوسلارتسا كنول هسذارف
 دسارفو یراقافنا هنهیلع رکنرو كن هساارف ها اناما

 یوخد هنوب ریل كنیرگسع
 یکیدتبا لاخدا رکسع هبابئابسا كنوپلبات

 یرللوخد هبامور كس رکسع رسنارف
 تارک اذمو ت ارا راد هب هتاعتلود هلا وأ هب سور كنوملات

 یسهشح

 یگیدشا و قوس هن رزوا ادنالنف كنول هبیسور

 اکش كنسعلبا نسنارف راد هت وعر هژرکار

 E علاقو

 یکیدلردنوک هد لج نا يلعن هب یدنفا بع

 : اپ وروآ ثادوح صد

 یدوع هسراب لنینابتساہسو ثداو> ضعب راد هغاد وارا

 یسافعتسا كنلارق اینابسا
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 ۱ دانش كناشاب نایلسو یلاح هجر شرب ,A : لبع یو ا ا هل

 یرلاز > بالر لنایمشا ضعب

 n e ناودو تنور صرات

 هعونت تاهبجو

 یرلک دایک ا ر یرمهم ةيردنکسا لر انا

 بئذلا ناد عواط

 یادعا كن اشاب اغا

 یراحلا هیاشاب رادملع كرلب دنفا قیفرو بلاغ
 ۱ قیر ومأم 4 هلاکم كن دنفا باغ

 | كوبا یودرا هنب رزوا یسئلوا هک رانم دع هلبا وا هیسور
 ۱ ینندلوا نیشناتشم هد هنردا هلک رح ند هزت ساس

 هدد و تاکب صام ھن رزوا یتافو كنىدنفا وتر سٍ و هعقو

 ۱ و سیو هدف و ت 8

 رب تاهیجوت نن هل .رزوا
 یییدلوا مافی اق لزاشاب رابط هژیار < اا ر یسوم

 ۱ تابساس كن هسراهلود هلا لود ضد و قاشا یا

 ییالماعمو

 یراکدخ | رعد ی هقسااد كرزسنارف

 یتاقالم هلا نويلءان كنیدنقا دیحو

 یس هبلغ هپ ول هیسوز كنوبلبات
 یس هطاصم تدسلت

 یس هکر اتم كنول هیسور هلا هیلعتلاود
 یع رع هسراب كنىدنفا دیحو

 یس هیلادو هیحراخ تابش كنویلبات



 اربع لاو>ا ضب

 دجا یحانامو یدورو هب یلاع باب نذشنادیم تا كلر وھج
 یلاح هجرت كکب
 علاقو صعد عرفنم کاو یسواح كبار یاهطصءناطاس

 لاح هجرت كندنفا میهارا هتس یک

 یلاح هجرت كنئاک رس
 یس هبساحم تب ور كنبات نابقو هیرکسع تاهیجوت ضعب
 ت اهیجو ضرب رکىدو ییددلوا ینیما هلاسرت كن ادنک هسوک

 تاعوقوو
 یعالخ تشک كن رادزنفد ددج ماظن

 ی“ هعوتم نارمّدم ك هعقوو یس هدهاعم هللود زا روز

 | لعن هواه یارس كناطاس هدلاوو تاهیحوتو اباطع

 ییالا میلقو

 تاهیجوو نولاس* یودرا ع!اقو ضعب
 یرادص كناشاب یطصم یبلج

 نیسحو ی دود هنعسور ن دنونامه یودرا كناشاب رادع

 قرع هدکل ار جد كن دنفا

 یبارهنا كنا شاپ لع یب هخرح
 ینددنلوا لیکشت هیفخ تیعچ هلسلح هفصهور كن دنفا نمار
 تداعسرد مل یو

 یلیدبت كنشابناکس
 ییاغلو لاح هجرتو یبادعا كناغا فس وب
 نابقو ینلءافمک اق كن اشاب هللادسج هلیارع كن اشاب یسوم

 لاح هجرت كس ات

 هب رخ هب راح
 + یصا و لرع كخ دنفا هللا ءاطع مالسالا ا

 یر هبنر نیفرت كنیسردم ضهبو یرایفن كناوذ ضەب
 رکیدو تاهیجوت ضعبو ینلم اہةماق اناث كن شاپ یسوم
 ثا وڏو
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 | یفیفو لاد a اشا EA كياشاب : اص

 ۱ بار كن دفا

 ییدوع كنساینود را

 تاهیجو صبب
 یدادسلا كح قرط

 3 نایعا تایفو ضب
 هزک دقا كنو ام یا تودو هنس ار اشاب دواد كلوا یو درا

 55 ییلدلوا ا كناشاپ ایضو یبارخا
 یوو تاهیج وٿ ضب و ق “> رح هب هن ردا وب امه یودرا

 یراکنح یکوکرب و لب ۳

 ینبداو 0 ماش كل :شاب فسوب مک

 | مرهنم هددیشت رو یرلک دنیا الیتسا یب هب ردنکسا لر ریلکنا

 هروهط ولت ایا شا هداج هراس كنوبامه یودرا

 تاع وڌو

 ینیدنلوارمشن و عبط هلاسررپ هد هسئارف نوجا هت یالسا لها

 كن.دنفا دو هلا یروهظ كنسهعفو یعفاقو یتایصع كراقاع
 ۰ یلاح هجرت
 ین كناشاب بغار

 ۱ یلاسرا هزاغو e یان نق

 یدورو هب هنا وط كن ایقشا

 یرللاح

 یراق دن الب وط هننادیم تا كناصع
 یساغلا كئ . رکسع لر دحج 2

 یرلماذعا كلاجر

 هجرت تکی رک اش IT دم
 ق هجر * یلدا رک مهاربا

 یفر كد دج دارا
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 تاهن حوت وت ضب و تشو ترادص لد

 اب وروآ عیاقوو ثد اوج"

 یاروصت ضد ی ۱

 یل دنلوا برح نالعا هبهیسور "

 تاع)اطم ضد رب راد انسا د رص

 تاماطد ص

 یرعكن راکب / ی یدورو هداعسرد كلبا سنار 9

 قس ابر كن دنفا بلاغ هلل رع كنب دنفا فصاو
 لاح هجر ك دا فصاو

 تاعوقو ضهدر رامسر 2

 1 هب رمصم علاقو
 یتیدلوا ارد نادوبق كناشاب اص هللرع كناش اید

 یه راع كرا وا ایسورپ كلا هساارق

 تاماطظ) تكنولایس ور و یا رحا ضعاو لوخد سا ر كىنولا

 یزالوخد هنانسه] لرز نسنارف

 یراهراحش راول هسور هلا رازسنارف
 هيلعتلود 2 اوو صع)

 اليسا نب رهعلق نامرکفاو یلکو نیتوخور دن ةنغب روا هیسوژ

 یراک دتا

 ك اغآ ن اولهب و قا رقم كم السا لها هدنکنح زا

 ردن و یر ازو كياشاب ر ساق ىظف ا لیععساو ییاسب روهط

 یتراسا كنسلاها نام رکقا و

 ییدلردنوک هنیدزن نویلبان قرهلوا صخره كنب دنفادیحو
 تانهیجو ضعبو هی رفس تاکرادن
 یافو كئلعوا نابس اب
 یت رازو كرادقاربب نط صم

 هدنف رط لیا و ند اک تایم السنا رک اننع هدنفط تک
 : قب رفظم كم اغا نا ولهد

eنود ندز اف و ر كنساعنود اور  
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 یرارف هنن راد هیسوز تا شاب رایط

 ینیدئاوا قافتا دید هدنندب ول هرس وز هلا هبلعتلود

 ضع! رکیدو یتافو كن هداز ئادا لو هلا ناطاس هدلاو

 تاموقو

 - اب وروآ علاقو
 | طب نس هملق لواو یر هبلغ هرو اسوا كرا زسنارف
 یرلکدتا

 ی والغم كتساغ ود هسئارف هدشم هب راع راغلافارت

 اعلا 4 هعدتم لود كنايسورپ

 یرالوخد هي هنابو كرازسنارف
 ی هکر ابم كناب رتسوا هلا هسا 3 روید + راع ج زسوا

 قاشا نالبا هدف ابتاملا اراد ضي هلا هساارق

 یر هدهاعم

 كنتيلارف یوباو یر ےل اے م ل هسدارف هلا ابزتسواو ایسورب

 یساغلا

 یتییدن الشاب دن ارک اذم دموع 2 هدسراب

 ییادنلوا قد دصا ییلروطارعا كنويلبات ند هيل دتلو د فرط

 یتییدلوا یسهلیا سراب كن دنفا بح

 تاصوقو ضعب رکیدو یا" سۇر
 قار ع علاقو ضصەلو کب ,دلردنوک هناربا هلترافس كن دئفا عیقر

 لیکشت كس هک نرو £ 1۱ رجا صد هجار : وروآ كنوياات

 ماش غاتفا روط ارم اب لاو
 اتالم تبی لب نویلاتو تاصاوم هسراپ تا دنفآ بح
 یراکدتا ط.ص یب هزوک ار كرازسنارف

 یروهظ كنب رل هراما هبراح هنب هداب ور وآ
 یتیدثلوا برح نالعا هدننبب ایس ورب هللا هسنارف

 ۱ ی و ردا



 + نما دلج تسرهف #
 دف |

 هم دعه و هبطخ 1

 ۱۴۲۱٩ هنس ی تی 7

 ی یداجا ۰ ۱

 تاعااطم صعد 0 عال هدنوجح ددح ماظن ۹ ۱

 هراود لاوحا 71 ۳۰

 ینیداوا روطاربا هرازسنارف كن هنداپانوب نویلبا ۶

۱ 

 ینیدلا یتناونع یروطاربعا ابرتسوا كن :رادیآ> هڪ ۸

 یدیدج مات كايا . ۰
 یز هب راع كن رلتلود نارا هللا هیسور ۲

 تاصوصخ ضهب راد هشناج ندو . ۴
 یر هب رح تاکرادت كن رلتلود هزلکناو هسارق ۳

foهت روهج ینیلارق ایلاتاو ییدیک ین جان قلروطارما كنویلبات  

 یکیدتبا لیوک ۰
 هزنلکنا كلو ادانو کیدلءا برح نالعا هب وا هاکنا كنائناسسا ۰

 یاروصت صمب هنهبلع ٠

 ۱۲۲۰ هنس عیاقو ۰

 هتساارف كناپ وروآ لودو یدک نجات ییلارف ایلاسا كتوبلسات | ۳٩

 یيددسا ق اها هنه,اع ۰

 هیلعتلود عداقو ضا 1
 یراژو كن هداز رابج ٤
 هراس تاهیحوتو یندادصكناشاب لیعسا هلیلرع كناشاب ایض ٤
toهیقارعو هب زا ثداوح ضع  

EF 0۰یییدلوا یس دلو رے الص  

 اج حا و یلکنتو رهف كرانم هلرک ۱

 هب سصع علاقو 3

۱ 
ofهو عبلقو  



 سس

 مدفتهدنلی ردهدنهلوا هجرت یدلک یسهدافا نالوا هی وتنمالرپ كننارذ
 هيا ارخ ماجا هللا قدرشاشز و یدقیجراداسف فرطفرط قف رآ مر دنا

 ردکم دنفا ولتج رع م تمل لو نامرفو ما

 ) باوج نالی زان هثعالاب كنهرک د و ندخفرط یدتفا كل تع2۶ (

 مدنفا واتانع ٠

 هیلبا ودع یزع ولد قح بانج ردیاکد منم یناعاو دادما باسا ماع

 هيلا نااش د٣ ص

 CAR \ ٤ ۱ هس ردوا عبط هد «سهأاع هعرطع

 ۱ مدنووئوای رادکا عیجدرکص ندهرهطم هض ور ی داها و a زاج بئاصء

 ۱ ۰صا هنر هرویم هن-ایزگرس ها مز لاعتم یادخ بانج مروا ید روصتو

 ۱ یسهرک هئروصوب كرصع روبهدیا روهط مداوم رازه فردا رووا عورش



# ۱ ۴ 

 روالواتناعاندنفرط ماشهو ردیادادما یسیلاو دادخبهت ردتفو رارما ||

 نک يرادت هما هلو رد راو یدیما ندنا دادما *هدع هک ررک هلا ر صم دن و

 هاو دسك هدنکام سک ره یدانا سودا بقع رد یراوه یاعت بر

 ه روم ةن ده مر ولپ مش دلوا ب رط ص » ن رکاکشا کد نب قو بارا ضا

 نسو لع ماما ده تم ردو هل وک ن وا شب ردقو مەھ یدنیک

 رولکیرربخ دادا ر دادما ن دنف ط داد لفلوا رضاح هعایسا

 باوج هتشا اش هنس هلا یبا موروسش هله ممزاب رک سع ریل ۱
 ردار والود ردق و مراربکا رد و هرس هسح ول رولوا هل و ۱

 یزع اوج جد هرلنارد هدنوخآ هحرد "ید هراا كيادنهک مرب ارب راج

 ردلک د اہم نصب رعدو ضازنعا هب ه-ع زراو ا ہدعط كروب ارا

 هستم 4 کیدلی لاردا يوافو داوو ن امز وش هللاو

 ندزب سو هلع هللا لص هلفا لوسر هرزوا داسف هسجرانورد
 یف ومهنسارجاو تعرح هر ه ره طه تا رسو هب و « زم ولد ردنادرک ور ۱

 هدفافا راطقا را داف نعاس: تعاس زالوا ترصن هللاو دعشداوا ۱

 هللا هلب و زب و هل وب نم رکتسع هلن وب زالو هل وب اراصن لود ردیادلو |
 | هج وک لوا تعاسرب هلبا ناعا تم الس هروک هزک هدنب هیلباربخ یتماجا |
 هریقخ اراذتعا یک دعو لاح هنن ادعو فلخ هام نک نیمآ هیلیا سم |

 هوس و لیل مدیششا قیلعت هبهدافا انا سا تقووارار روس فی مشت |

 هیاوج قر هلوا لاعسح ردد و مضازعا هب فسک کیسا یر شاروب ۱

 یاجرا هرفرط ها هارقلاد»د یهراءقرو ویا ةبحو ةب انع مدلبا رادتا

 مدنا ردن اهرب هم تابا

 ) یر 1 هعطرب رکد هیدن وا كي تك دنا سر (

 مدن دام فو تهابمثعاب مته لوانج مولتو سولا ا لود

 یرلپمعنلا یلو ر وظنم هذ 2چ ن داکر تارب رع نالڪن د مصم
 وب موق یرزوا ماشحا نوک و اغا خم دابا مدت ن وا قلروب

 + اکر تار ص نالک ن والف( نوک ا وهلا ن دنهاکشب
 راشعا هړلاو | ار وط الاح یقاطوا: :۰ مردیا دعت هدق هی یدءاوا ضرع

 قفح یی س هر رام رتلکنا هژرا ولدسا رد روب هلی ید هوالوا ندقز طر

 ۱ ملک طو شماملوا 2 ا نا ردد شم یل رح نالعا اما اا



ER 

$( 
 | هلا عاطاام !وعيطاو لاو ءع-اف دعاسمن نيعملا دبع کربماو زب علا دبع | | ن دوعس نیلسلا ربما هجوو هللا هجو ىف متاف نولسم اتا اودهشا |
 | مالسااو |

(۲۳( 
 ( هب هللکم سااح ند رودصكت دنفا تاکلا ر )

 ) ردت ر وص یس هرک ذت هب ی دفا ك ت ععع نالوا روم أم (

 مدنفا مت رطتعو تاهابمثعاب و ملنی: تد لوولتج مولتو رهولتباثعولتلود |
 زراناثنالب ردنو ڪڪ ههر ومه دمو هم ش هج دقه نوا ثداوحبلج |
 تار رحم ندنفرط مرطا حو ن دنسلاها ه روم دفع یداکنوک وب ۱

 | یمادرف كنب رلجورخ ندهمرکم هکم كني جاج ,دنرال اه بول وادراو
 ۱ اشا فب رود رو یراکدلبا ط.ط یب ۵م رکمهکم بولک یقاط یاهو |

 | هرخد ند راقدلوا شک ادسیرلع رطیقاط ییاهوو یکیدلنارارف هب هدج ۱

 كرد | ترمغ رد ههابج وا جد هسا راتاوا راحود هب هدناضم هل تهج ۱

 | هر وامه ب کر هزغلوا ج رد ی ايک یرکح هل ۰ دا رادتا هر هعقادم ۱

 هکیدل مردا عید هن رنو دیایک اخ ۵ دودج ردهرزوا قوا ضرع

 هنسالاو دادغد وه: سلاو ماشقج هلو لصن ملعب قش را یس هلج هرلشاا ۱

 ۱ یار ماش اما رويل رد و حح تاب ریشل و یرلئام و كل رک ص رس ۱

 يدفن مدنفا منو تم یو هیلبارمخ یتماحا هلل ار ويم هلو ه2-نوحا ۱

 | باوجرپ نو-ساوا فرح یکیا هندضمب ك رکاج"م رک دن مکیدلیا |
 هجرکر وله دنا ب رطصم ی کدو یسالروب تاائعو ت.غر هتنراشا ۱

1 
 ا

 هع دلوا یتودش صاخ كم دنا قحا ردد وع بدا ریاخ» ماوس 1 ۱

 Es سه بحاص و: تم یو نامرذو صا مدلیا ث راس ارازغا |

 ردکمدتا |
 ( ك هروک ذه رک دن ندنفرطیدنفا كب تععع )

 ( ردشتروتص تاوتج نالوا شا زا هنسالاب )

 مدنفا ولتائع

 هدمدنعلحاوذلا ندنومروصت یدابا ںارخ ید وج ونیمرح بئاص»

 ندنوئح دوخاب هعتاه توعدوخا تناید یاصضعم تااحو ردقو یسرب

 دم زاغو هزاب باوج هک ق وب روش میطا ر زکسربد هن تنابج همش

 ۱ یک ناص ةبعلم راو امد هراروطوب مردبا جالعن الایدننا:راح هزر

 < رارما #۶
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 ۱ لصف یش زاعح هلآ نع رک م زال لاوس ويد ردیا>اد هتعب امدقم

 ردا>اد « دف ر دداا هب هکم ردا هاب بارعا نکاس هددودح ن دیا

 هژبا رظن مطق ندنا ردیسس هدر بصذ هلا ت رار لندیلع تاود هکم ریما

 هک دهن «دنناها هدا هب سه ےک یار ۸ صد هد : تاوديکا

 ود رد ء اب فر رح نالوا ی دان ههلوا نعد یدافمو امد كس

 تواوا هدشادوسرصح هثمات 2 ه.طخ یرواوا دراولاوس

 عوعسعوبدشلیآ دزمانیره-س؟زارب هنیصا :الوهءاشو بلح ورمصم

 ردي اشو یلینح یهذم كمدآش تود هتطاس یاوه نکیاروئلوا
 بودا لاطبا یهاذم هلجو یروند یر دا تئطاس یاوعد قم بک

 1 ند سو او تم هال وسر مرد مده یتداعس هبق

 درو یرعا راکنا نطق اقص ) مهب ردنعءا احا ) هددفح ادهش

 ردیعود یس هبت رع دنذا ملاع رع د اص وص خو ايدا 2 هب یه ن دادهش

 مجاس نا طاس رم ھ۲ حافر ولو ا هناعرش مد آندا ثار ا هصقت هوب ناش

 بوراو هن رزوا ی روغ نالوا هاردس نکبا ردیک هلدععم ء اش موح رم
 اشاب لا؛دننامزی دیک دناط ٥ یسلاھا هدفدلا یرصعو ماش وبا

 رود یدیلکد دوجومال لوف یک دوعسااوباو یداآفا ی دع سو هداژ

 مدعم هنع> هداز ناسا هدرنامزو یاب یلغوا ك ر یراص هدداخدو

 یهدوه»م اسر ا یعدةیح ندرطاخ یراوشیا 9 ۱

 یب راتانعو وقع هدلاحره مدلبالسرا هلن راتلود قرط ل دا واتلود

 یاجرا ه رفرط هو هارا یب هراقرو وبا «دنلاخ تفو م ردا اجر
 مردیآاجر نوسعازواجهرخآ هلق شع هللا مدنفا ردانقع ندزس ةصاخ

IE 
 ) هماننامانالب ردنوک هنسلاها همرکم هک من دنذرط دوس (

 هکم لها ۵۶ اک از زعلا دبع ن دوو س نش عزا نچرلا هلا مسل

 دعداما یدهلا عبنآ نم ىلع مالسلا ناطاسلا یطاعو ءاملعلاو تاوعالاو

 هلو-سرو هللا نیدل وعدل اما هثعاب ن ونمآ همرح ناکسو هللا ناب ناف

 هللاالا دیعنال نا مكتيب و ات ءاوس هک ىلا اولابءت باکللا له اب لق
 اواوقف | ولوت ناف هللا نود نم اباب زا اضهیانضهب ذنهءالو اش هرمشن الو

XT $٭ عباس و  
 سم سس



 ( یدنفاكت تصعنالوا رومآمه هلاکم شااحم ندماظءرودص )
 ( یتروسص هرکذت نالبزاب هب ی دفا باکلا سر نددنفرط )

 مدنفا ولتانع

 ۱ 2 ردنا ادو ی ین ضرغالب ه دیفاس ساجن ن اثلوا دع ن وک کس

 | مداب وس تا گزار نوعا هللا لوسر حور ةضرو هللاءاضر لیصح

 | هکلب مدنفا یظعا ردص ولتجرم والود م رکلاو وعلا مثک عنلا لو
 | مدشا تمدخ ,نمدنفا هوا رولب روی تفد اما ردرل ثهرو- لاعفنا
 | ید اتوعد هرصم ی هسنارف یراترضح اشابدج ترعارب ز مردیانظ
 ۱ لوب ه دنااصنا توو هرکص یدمرب و یرصم تواوا لخاد هد رعم و

 ! یدیا ن وجما نیش رش نیم رح نحو هسصم ی دئلوا لیمحت هنن رزوا
 ۱ هم رکم هکم راب مرویلمب مدیا عفد ههو لا كنق رش نیمرحیدعس

 1 زردالک از وس هل ه> و ول ه دک داک ی ربخ ی دیک ھر وک ةئ دمو

 | ا 4 لاوس یهذم كف رح یدا وا رود هدعاحا 1

 ۱ اا E د ننس سا مهار ا رە ا

 ۱ بهذلا ق ل د ر ەم یالع ن وا تاغ ك دیا م وع* هد مر ۱" هک

  كعد در ی > زاخو یاب -ه د هلاسر ید كتدنفا نس لا رس

 ۱ ۵ لنز سفت ڭى ا ) al ناک هلخد و ( و درع» ینددلوا

 | تود رولوا روهه را.حره ندا دص ءوس هش رم تاب یوا طب یصاق

 ۱ كحاع> نوعا حارخا یی رلترمضح هنعهللایضرربب ز ر ن هللا دع اما

 یدلوارهةنوګا كلا یدبالکد بد ر قب یدا هللادبع در۶ یدا رم

 كن دا هلا دبع هدنناخ دجا رود ه دن رار س نارا انب ردشسوبد

 ی < دت ةا یدفر ندر عا اد رو اد تارا لها هد ساو تو کدر و

 یرلتروص هدئساوتو دعا یدرب و ییاوتف بودآلع هل انا ولرم هس و

 | بوط هیهمرکع کم نوعا هللا دبع فب یش كب دم به ذاا وبا رد دم
 | زاوا كچ هدمرح بودنا توکس هکم لها یدلنا ترداب» هلاتقو یدنآ

 N الوا هد رغ امزوب رل: داوا یصار هکتهوهبهن نرالا وماو لات يع ود

 | یبج رد یدو ردنداجورخ قحرغب ندتعاطا كيل سالا ماما یراخ ردندعناوو

 کاش



 هک 4۸۷ ¥

 ۱ ك كن ره راه دن یراناود ه ملک .ءاو دم "ارف ه دام یگدرد

 | ق , زوهج هحار ذو یمن یایمرکب کب كنس,دعلا ید ین نوا زویکسا

 | هدنرهش نیماع نوک جت درد كنآ لاني روژ یسەنس یجثوا كنم رات
 ٠ 5 ۵۰ ولعم داوم نالوا ح ر دام قلعتم هب هيلع تاود هدمدهاص» دععتم

 | هد ةمان دهع و.شا امام داوم ل وا بویلیا لوبق ځد هلع تاود

 روئلوادی اهر

 هت سارا تعا كن ر ر یروهج هحارذو هيلع تاود هدام یه

 رار د | لفك ید

 | هفرط عبا یول اهاونی اج یار فس هدرفس یانناندنیف رط هدام یا

 | یدادرتسا اعا انیع كنایشاو لاوما شلوا طبضو ذخا ق رهلوا لاو ادناع
 | هنلوا یظنتو تب ور هرزوا ل دعو ق ندنفر طب لودە دهناتسآ یسءدام

 كيف رط كل ه دیدج تاماظ) ر راد هشت م دار و رک مسر ات ید

 ا ه داب و ن وجما مهد یت الاع قح هل وا هعزانه تعارف ه غ

 ۱ رهدیا تاکرح قیبطت هب هک دو دوهع ندنکلاعنیباح

 أ هسداراو ارسا قلعت هت دهام نیتاودهدنکلام نیفرط هدام یک کک
 هوا هل لد الب ی رايس ل:عو

 ۱ كني رب امان دهع وبشا یروهج هنر ذو هلع تأود ه دام یحشزوّمط
 | هب هراس لود هل رانا دارم ییلوا یک تلود نالوا بحاهدنگل#

 ۱ ۱ ا ءاواطرش صو صاعد همان ده ع و شا فا قج هلو او ناناوازب وج

 ر واوا رهاط ی راک دلبا زب ول هئ نلرپ رب

 ۱ ۱ ند ااضفا ن دنیطاص» نیت اح كت همان دهع و شا هدام ی وأ

 ندناهسدارواوا نکعو ه دنفرط نوک ناسک س ن دک هست رای را همانش د صف

 أ هناوا هلدایم هدسراب هدندم لقا

 ۱ رخ یاضتقم یب همان دهد لاش نهدام نواوسشا ها
 || دانعهرب ب والف یضهو نخ هلبازع رههواضاودنکوالماو دقع هرزوا
 ۱ روض یس دنس ید نوازو کا كي كر مم راتویدواا طعاو هل دام

 ۱ ید دنس یجنوا كني رات ی روهج دا فو یجدرد یرکب كن ربا

 ید مقر هد رهش سراب واتر ملا نوا گدنارو دسم
 0 اسم
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 روما ه دنر وهجج هجن ارف الاح ندندن اج سولسفوق شاب و یدنفا بلا |
 ی لوا نب ١آ صخيم ناربااط سب روم لراشو رتسنم یلیک و هیحراخ |ا

 r رج یو و و ودر ور روس و سوم سرو ترسم سس سس ۰

 سس سس n رس نی نوح رییس

 ا ت سوپ e ا =

 یرکذ هلدابملا دعب هلب رارب رب نب را هماننص>ر یراق داوا لماح هلییسح

 ردرلخابادفع یداوء یا
 أ حالصو € ی ءاد هد یروهج هما ردو هلع تلود هدام یکلوا

 هلوا دم ایلکتموصخ و توادع ن زا دعب بولوایراجالءاک
 رفسلا لق هدنسب یروهج ها رف و هيلع تاود هدام یجکیا

 نا دنا ا حرصت نطباور وار دره كنضرط ب واوا ا
 وپشا نران یدنلوا دب در اهماع ید هعفدو طورشو د وهع

 کس اتوا عفان ط رس ج ردثم هدهع دو دوهع ناثلوا ارحاو دید

 ربع و ی ص یجد i NT وا هجا رف تباعر نالوا و مرام لود

 ید هرکد رق دود یک یسات ن دعاوا ر وک ذمو حج رمصم یسانوط

 و هلو ر رگ دا یارب هک هل س هل اراج یدش دما هعناعالبكن راک راجت هجا ج هلرا جا دجمارف ۱

 ی هیچ ورب هروک دمر هه كنذب افسر ات هجا رد نائلوارک ذ هيلع تاود

 | دشودما ءنکد هرق نوح لیهسا ی یی رادشدهاهروک دم رحم بودا وج

 را هوا قیدطا هل-ه>و ره دنننافسراجت امن اس للم نالوا لا هنق اقعسا

 یر اک دایادش دما كن را هنيو راحت كنىكااغىروھج هجارفو هلع تاو دو

 زه دا ثاش هجو ارپ هب ۵هزالرببا نو بابسا دانم ییذد راد دنانزا ندارم
 ندراد داب زاهلع تاود نب را وا هلا رف ندیادش دما ید هک د هردو

 ند هیلعتاود فرط هصقوطنمروک ذم طرش هکب دلاق هیابا دهعت 4 هیاج
 هدئمحیرافارمب و هع كن هيلع تلودعفانم نالوا یراج هدنع> ول دجمارف

 هل وا یراج ه دارا رګ و رب كنب ر وهج هجنارف ید
 رفساا لب كن و) هجنارف ءانب ه هجنارف دوهع ر ۲ ذلافلاس هدام یصجوا
 | تازاتماو تاقامعا یراق دلوا لثا هدنس اس ئالا ع ك هلعتاود

 ۾ د هيلع تلود كلا نالوا بب رقو قصالم هالحاو س نک دهرق عفانمو

 سواساوق هد هروکذم كلام كرکو « دنراجت كرک بواوا یراج ید
 ها ردنا اضتفا هنتر ا ه عارف یس هم اقا روم ام هت وریتراع روما اب و

 هوا ارجا م دنق> زود قوا

 € یمیدرد + یجن درد
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 تعواطمو دانا همدر اهاش هعاطم ماکمنا 7۳ رجایی رو تعاطا 1

 هدم هناه اش نارق تل ادع نامزو یی لودع نددادس به داش زاوا

۱ 
1 

 ۱ مهناورسخیاطءاو اي هدن رلو> اعضو هو انار و ااعر ید

 شیاسآ باستکا ارتسعواءادبولوا لو ذمو قور هوجو! لک نم

 قابدوبع كم هبلع تاود یخدگفالخاو نسو یراکج هدا راعسب تحارو

 1 تاه بنت رو ڪڙم ۰ دالا و یار رگش كم هنارادحات ها م راکمو

 || ددیا باجا یلیدیتو اره ندنسس کم اد ام هکدلبا لاک او هب د ا ییساضتعم
 | یککج هیکج سلاف لاصفناو و دیلوا رها هك رص تهت
 ۱ ر۵:تسه ات اب دوب و قالفا هګدلوا ریسه ه دتماق ساو تقادصو

 دح بواتوط لما روت سد ماودلاى لء كن هر وک ذم داو مو یکغح هلوا 1

 ۱ كن . ران ض> نار هل | لاهي اغ تدصناخ دم ناطاسناک«نج مدحا

 ۱ اکاد هن . رلدهافرو تازاما ی رلذدلوا رهظم ه دنراتارتقا تلا دع نامز

 تادو مادقا ندنراج ۾ ماف یالکوو م اطع یارز وین دم فرط

 ندن زراسو ن دن ایلام تادح رسو هنوط لحاوسو یعج هوا
 a E راسنجا هروط ینانم هماظن نالن ر و ن دراغص وردک

Eهلج ی هيم را داقم بولوار رعمو قفحم یک هنلک ن دن رلقح اد  

 مت شوق ماوقو تاودو رگ ماودوےھفت هقالفا یاناعرویلاهاونارا وب

 رذح ندنفالخو تردقم لذب هنیفلتو هیصوت ینب رالی تبطاوم هنس هيعدا
 ۲۱۷ هنس احرخاوا یف هدشاب كاللا تدناحو

 (تم)
 ( هدب یروهچ هار هلا هيلع ت لود )

 ( لر وص كدلاصم نالوا دمع )

 ءایشهاب ولتردق ولتکوش  هکردلوا اصن تح باکرب رک تعا
 ۱ ندتفرط قلم هجارفو یرلترضح نامزلار 1 یا ادن ها هدیا نامعلآ

 هلبا رارعسال| یدبا *هیلع تلودیی اج > یس ول سوق شا یروهج هجا 9

 | هیلصا طداور نالول ر طرح زردی تدم هدنس یر وهج هجارف

 || فرط ء ام هن راکدلنا تبئو شهاوخ راهظا ۾ ا یەلاصمو قسود

 ۱ ناوبد الا ۾ دن رز هلع تاود ن ن دیهاشدا تسه> ف رسلاخماو

 | دیعس د# دیساا نالوا یرپ كس روما تساید هلا یکلیج >دمآ نو



 ۱ د رح ید EI FOF هرات ما نمو هوا صیص# هل تفرعم ۱

 | ی داربا ك رزتسانم یراهداوا طوب رح ی زا هک و زنم لاوما هدنرلقدلوا
 | هوا مادا نوکس دظفاسح تکلم ورباد هواو هئلوا لر هرزوا ناوا

 | نارابوب ژهدوب و نصوصخ ی رلمادکساو اتنا لوالافاک كنارفت ۳
 | هلقو لیئارباو یوکرب هدشن اج قالفاو رها منت هرکاذلاب هلبا ت

 هدئس هزح ات نیشوخ هد تكلم ن ادغبو ن دنفرط هئوا كن رهن تا و
 یسضارا نادشو ق الفا شال وا تصغ داع ن و دان زلریسا ااعر

 هد هیلع ماوا ق <> لوا رداص ناط> هراندیا اضتفار د بز هلوادر

 ادعام ندراحم وانامرف هرزوا یغیدوا ناب هدالاو هناوا تدم صاصذ#

 | لوخدهتکلع طورش فال نفر اسو ندرلفاع و ندا هیکسا

 1 هشتکلم دهناعفو هناوا اتعا هب رل وفد و عن لرلندارارضا یاداعرو نک

 0 دعاوقو ی ازاتماو قفاوم 4طورش وشا هلع صاوا قح هما وا ل

 | ناماونها نیشتهدوسآ هدم هناورسخ *هاباههاسوقلوا قباطم هتکل

 | سرومهو تحارسا لاکو تیهافرو لاح نسح كنکلم لاها نالوا
 | هلناشلاع ن امرف وشاو یل اص حما كياساو لئاسو قجهلوا بجوء
 | یزوج مدع كنالاح اتم هتکلم تازاتما نالب زو ناسحاو ثبانع
 كهللا یمو» دول و هکنس ا .هثغلدلوا ن دت اک وام بااطمصخا

 ءارک هکسهمزال ترضو ی وج اضرو تماقتساو قدص کد داو | لود

 i هد دعت ازاتما : نرکشداوا لات تکلع* لا هاو نارا و و نش

 دل هيلع یحاوا قز هلوا قفاوم هطورش روطسم هدالاب و اشنا یب رکش
 دهزال یاسا هدلاحرههلر تقد هنسارحاو را دن كل ار نالوا بولطء |

 ترغو س لاک هنفادضو تدومع مسا رح یارحاو تیعرو تعاطا

 نادر و یعوقو تک ردو تااحهرذرادةءاضر فان ەو نامرف قالخو

 || لاسرا هلبا رادصا مناشلاع مماوبشا نیغلوا منامرف قوا تدعابعو رذح
 | دیلوبهرنم هجا لنتکلم قالفا نسهیلایموم *هدو و هکنسیدءا ردشٌملوا

 نادوبقو ساراب و وناراب وب هماعوسونءوغویرادن اح راو سوقسا و

 موهفموتئارفو حج یغاونعتلالج نامرفهدنرادهجاومیمادامرو یلاهاو

 0 ناراب وبر o وب 4 نالعا : یو“ رم ٹا وید
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 | كنب رهیرهشو هئس هبل ندرکسع اه مس كقالفا تکلع و هنلوا مط |
 هدول و ی ربا روذوم یس دنا رص ا كبابعا ندااضتفا نوهادا ۱

 نالوا مزال یمادا ره ره-شونو هئلوا ه- نورما هتک« نارا واو |
 هرکصتدک دتا ادا یهّصیرفوب هدو و هلغملوا طو: هناصح كلام ۱

 هلا تی اعم عج كلل هدسرب یسااعر قالفا تک ا٤ هینس *هدارا یاضتعمر |

 لصاطاو مانغاو هداسنفورو تاب ویحو هتسا کو رادلوا ناسحا ره ظم |

 رداص یرادعمكنناسرت هاعتاود قحالوا ترا ندنکلع تالوصح ۱

 هدورد هيلع اوا هلوعم و و هالوا ع سصل هد لع رماوا قح هوا ۱

 وا تارو 2 الع ه دوالوا ناود بوئاوا حرد ب تا طخ هنارا و ۱

 ۱ ردع ؟۴ یلیصح اض ەر دوخا و اهاک دک هسا هب نالوا بواطءو ۱

 | یرهدو وهدا وب هلفاوا قج هللوا هرکاذم هلیانوموس مم نارا وب ر دک د |

 یساه) كن هموق رم تاد رو هلو اافصا ن رق یساعدتسا كناراب وب هلرتفرعم ۱

 لبا یرخا تهج بوليرو ندب ريم بناج هل بيار رعض ددرت الب و دن نع |
 ہد: ن هلک ها لار اهنسره) یماه! كر ر اخذ قج هناواهعیابمو هلو | ةەدابم ۱

 هل رط « سس یس هیلقن رب اخذو هر و هرزوا تاسف ناتو حطو ۱

 نهم د تامی قح و هد دهوق م هاک.ب .:! نوح اقما!وارابهیاباعر ۱

 هزافداص رهدوب و هنصوصح یسکلوا ص صو حطو هلدسح یس هيلن

 مدسیلع اوا نالوا رداص قاەتم هی دموف ره تکل#عو ر ثذد ۱

 از دلم دوبو د هرکصن دفدنلوا نا و رقو حد الع ء دوالوا ناوبد ۱

 | ضرعلها ندنسهفاطمور هل ر و ۵2.1 یلاها تالو بصاتهو هئاوا ۱

 | هدنرابتخادب كنهدوب ویخدییانآ كرلوا قيال بصا:هوبو فوق و بابراو |
 | بید اتو لزع والم تکلع نارا وب یرلنا هدونو هدنعوقو یرابدءهنو هلوا ۱
 | اضتفا نو- ما یسهرادا هاخ لیمو هیلبا روی هدر شرافدلا :اطو |

 | قحهثلوا نی هدیه داور وهنس رهب ییراصءندنا |

 ۱ راسو رلو و بتکمو هناخ هتسخو ۹ لآ هدانز هلا هناهبر ج هدول وندرادقم |

 هلا یهو صا كرهدوبو یسهرادا كز ه دام صوصم هالو هلوععوب ۱

 ۱ هفاطنا.هرناب اوا طول مهران اتمو دیو هرممو هلوا لوح هک« ناراب ول ۱

 | بویموااعداو بلط ندنفرط هتک یرهک و زم كالم | كرلنلوا د منن دنس ۱
 ۱ رهدوو هرزوا لوا یدارا لرل دص قا م هناربح والواو ما او ارم



 ا ناسفطز زو كبولاع نامرف هءطقرب نال وارد اص نو٥ لان وام طخ ۱

 ۱ ددو قا رش مکح نالوارداص هجوم دیس نالب رب و هددس هژسرگص ۱

 | لیلج نامرفورشانالب رب و هوم هلبا نوبامهطخ هن دنس هسییاازویکیا كب
 ۱ روک ذم هدالاب هللا نامز رو رع هکیدااق یدشکاوا رمطسدو حرد هدغاشلا

 ۱ هیسور هلا هیلع تاودو راددب ییدلنا قرط للخو داسفطورش ضەب |

 ۱ كاتلود هیسور ووخبح -وم ههاندهع طورش نالوا یراج هد قلود ۱

 ۱ طورش دهرا هلعلوا راک رد ق افه-او نیح الص عع اش هح نيتکلع

 | هیسور مم 7 نوعا قلوا ت ت وطن : رادع هنسارحا ك دم و5 رح

 | ندندرط یاود نکو دا بواطم یموالف ید هل داوهرکذلاآ |یسعلیا

 | ندن 9 كر هدو و دعد ایت بودا ا ھار رقتاب اروا

 ۱ شلوا تان هک مادامو هال وا صاص# هب س ین الە 6 و اما هلی رابتدا

 ۱ تدم ہک هلل وش دعوا لرع لوا ند هءهوق رم تدم هبعا روهظ ىت

 ۱ ھن ریلی ا هیسور ند هيلع تلود باج « دنروهط ت هدنحا هم ود رم

 | هیاا یوم". دوب و قیفصلا دعب ندنیفرط هلهجووب بوئلوا رابخا
 | .ہل اوا زکلاب هبا رواوا قفص*و رهاظ یندلوا مهن مالا سەنى
 | نانلوا ثادحا هرکص ندنس هنسرگسناسهط زود كي و هلو | زباح لزرع

 | نارابوب هدوبو هرزوا ساساوشا بوئلواوغا تابلاطهو دٌاوعو روکرب و ]
 | هیلبا مزون هرزوا هجوقحاو صصخو نییە یونس فلاکت هبا ناوید |

 ۱ لتسعلیا هیسورو را هیللا تون اح راه دوو نك رح ینالسخ كنود و |

 ۱ جردن ندا نامر وا صوص خاو تازاتما كنکلمو راد اک ور ۱

 ۱ ه.ارا را تعا رەدول و ها دافا قج هلا عقاو رادتم ھت هباقو كط و رش

 ۱ ندا لولح هدن سهدام اباعر فا اعم رولو ارز كشت وعس كنکلع نارا ویو ۱

 | « رزوا یسک دو هد نی هله حو وب كفاکن راو ید ك داف |

 | ف اعم ندفیا ۹ ااعررب 28 ۵ام ندندده كل: دن ودس د 2م هدر ی راتسو

 | یرارادایص ۶ 0 دالە "قبلاکنرابرزوا تاواسیب  هلج نویلوا

 | هاوا عام هللا یک یک منم یعوو یدعتو روح واردر هس:ه> ااعر ندتفرط

 ید ندنادنن تکلع ن وهادا كن راهب رهش رک-سع ہدقالفا تکلعو
 ءان هنفنداوا ند مزال ساوا ا را دف هژ.> ط وکر و هح هسا

 5 ا ف یح هی بج وم اع رما ر گرد قجلوا رداص راد هب هداموب

 ٭ میظنت #۶



 تکلم روما میظتثو تراسج هالاح بجوم یلالتخا ثاربا هماظثاو ۱

 كن هتسح ربادت یکیدلبا ثیشت كن رل هدوب و هدم تیعر یواق هیفوتو |[
 | بص هن رزواو باما ن دم هيلع تلود ف رطو تةلاخ هتسارحا ||

 زولوا یر ترساع هنکرح هرشط ن دار ك.هدولو ن اوا نییعتو ۱

 هجو لع هنسارجا كن را هال تابد هرزوا یساضتفا روال وا هسیآ
 كرهلوتوا ررح قایسر هلرللوا صخ و نوذ ًآهرافاواهدوب و لالقتسالا ||

 ماطد "در افوو تیعر یارقف اا لاصعساو ھل رالاشسوکو بدن

 یر هب رج ندا تباصا ه راهصح كناباعر هل اب و تنکمو عسو راخهتکلع |

 هلا هدوهبب لئاسو ضعب بوناوا لیصت ندنس هلچ هرزوا لدعو قح ||
 راس نرو نس ه زج ودنک ی رادصح كرانا بوئلوا اثتسا یرادقءهرب
 . یارجا قر هنلوا تونا ن دتاج والثوب و قم اهلوا لیګ هب اباعر
 نکس ناسفطزو كم لءاشیسهلوا تفداءاد هنصوصخ قملوا تیلاقح
 هلر ون دمو موح یهقباس راک دوا دخ مدام هدنلو الا عی ررخاوآ یسهنس

 ۱ هدنران ارتقا تداصس نامز نارغعلاو ةج را هيلع ناخ ديا دص ناطاس

 یتیدلوا شفلوااطعا فددر تج ر اد رش ما ح ورشو للصم

 ۱ ی راعو اد Li كنهر و نم تکلم هروک ذم داوم نیفمل وب دیعمو روطس

 . یشانندفلوا نعد ین رالوا نوصم ن دلاظم هوجو كنسيلاهاو ناکسو

 . نیک اسمو هر تغفش نالواندم هنارواد تام تلادع تاذ یصئاصخ
 لوذبمو ما رد هد نفح هلج نيالا بر ت رطح علادو تج یو 1

 ناناوا اطعا یواح کلم ماظن ح ورشم هجورپ امدقم یشاشندقملوا ||
 لنلا روتسد جد هدم هناهاش نازقا تفص ن امز ین وعدہ لاع ما ||

 ااعب صوصا یلعو قفاوا تقد هدیعر لاح هافر لاصحا بولتوط
 قم همهناصاش یانفشاو جارح نالوا راکرد هدنرفح ق الفا هننکسو

 كغ اشباع مما رکید ناناوا اطعاو رادصا نعضتم ییفاصم هئس یکیا

 تدمو تردابم هنا ایگنسا كدکلع *یتادابآ لیسو هلسارح اب موهف ||
 | هب رجیرلکج هدنا ادا كتساناعر نکل# ید هرکص ن دنهانخ هروک ذم

 یصوصخ یس دن یراهءدق داوءوزاوج كرل هدو وو هب اکرو هیدیعو
 . قهلوا تقدهبارقف تباج قر هوا قط هماظتو طورش روک ذعهدالاب

  یسالاب هدنس هنس هرکس ناسکس زو كب هرزوا ییندنلوا ناب هدالاب هدشاب

 +٭ عباس وخ لک ۱ #۶



.> ۱ 
 هنت وڈ مه نینکبا هلیس ھر ءاد ااعر رارمطا كد رور مهند رافاع و

 || یب یضارا نالوا قلتم هتل اھا كکاعو یراراذک و تشک و لوخد

  قماهاوارب وج یر: الاخداناناویح نوجا یعرو یرافرصتو تعارز
 یوا بردا مک راز دنا ترا سد هت :کرح ف الخ كماظن وبشاو

 نالوا ییاصعا ه-تداراو یرلیضارا شخلوا ط.ضصورکص ندهطاصعو

 ستحاحر ندماه» مها هتنهوق رم نینکلمو كمريدتا در هاناعر

 . دک داردنوک و كماساردنوک رمشایم ن دههیساع تلود فرط هک دلیا
 هل.عارمخا هلاسهد و للع بويعا اع دا نداناعر ب راهب راھ رز رساس»

 هلن راق اس م اظن طورش جد كنطاارش كمالیا لیوطت یب رلت اقا

 دات وا نحو ظف-> « رک دن ه رزوا قاثوط لیعلا حلا روت سد

 یا ض٥ ةمەرزوا ینیدالوا نا و حرش كنهدامرهو تعجایه هن دیق

 ند رافح ناک نم انا یرلت دا تک رح لاو ارجاو ذیفت

 تلودو نرداه همالعاو رب رگ همرا هد و طع راب زد ن و جا كملک

 لو كرارا وب ندا تعاطاو دایقنا دن راهدوب وو تم دخ هلو | درص هم هلع

 ربع هبشومو یر هیلصا بصانو بنا مع یراق داوا لان رفسلا

 داوم هلسهلوا ن امرف امدقم یسهاوااشا « زودنک ی رلیضارا ر وئوا

 4: تب رو یرلم اک كراراب وب و هن ات وط یعرم دالا یا كن هموق رم
 هراودنک هرزوا تکل دو *هدعاق وه راعا كنن-ضارا نالوا ره

 تعاطا لاک نالک مزال هل رات هلا لثه هبل صا تاحردو هدیاوُو دنا

 هدوحو نصوصخ تشناطء a نارو صا كهدو وو یی ۵۰ هحاو داءهناو

 هن ردنا صو تباج هلیط د ی رام اعا تواخر هرذ رادعم هدکمرونک

 تودو ماما هن رللوا لاح هدونمآ و ههفرمهلاتازاتماو هب رلم ار ساو

 ؟هدسعاف راغع ورند:-فور ندنهج یني دلوا ت تکا راع بحو»

 تابا ط٥ یرل-قدلوا فولأم كل مرو ڪڪ ذ٠ نارا وب تکلم ةع دق

 ادل وا راح ود كتكل# هدرفس یاشسا ص و-صاألا ىلعو ازسات

 تابلو تاغیلکت یراکج هبه دیا لمك كاناعر هلی قلبارخ

 اضر فالخ ب ویلوا هبنتمو هیبثت یی رلللا تنا ګو دفک نداجرا
 هلخادهروءا نا عود هر ودن کو ردگنورارمضا یحارفف ااع ر

 ماد نالوا بولطم هللا اجرا تافیلکتو امدانو زذا ن دنرادحو



 راک ده داوبعوقو یرلتمهار زی ê كو بويعا هیاسقنا ن ندراک٫ و

 اوج هدان ز هراب رب ندعد8 ندراکب نانلوا بصا اد دعو ق: اوا لزد

 اا راكب قحاو قمالا ندااعر ىد لوا بويعلوا هبلاط» دن اوعو

 عجار هراکب ناف ت ادور یلاثمارل نوب و ىع” ر 4 رکو تاعطاقم و نیک

 یرایضاقو یراشاپ كن رلیاووح نیتکلم نان یر رک ذو كلرپ و ندلاوما
 دن او هیاباعر یررتاەو یمفلوا ادا صاخ ندن رافرط اطا ناو

 ندنرافرط نوح ا ىلج هدهو هلا درو یشعاوا هما طم داود رووا

 دعةیلعتاودو قوا : زب وچ ندم هيلع تلو د فرط یراّیا لاس رار
 زاوج واردرب ندراکب هت دلوا عفاو یصنو لزرع كراناوا هد.-صاقم

 راشو تاب و: = ند ست 99 رص نیتکلعو كم ۴ مزال یسلر ۳ دناوءو

 كد هیمر وتک هع هه اء: بدلاها ك: رق ن8 تنودی اید

 یس هعقا ده نع هدودنلوا ارمتشا ند مه قرط و توا هدرا هح رد

 روئلوا هدد مم نادزاسعو قعاهلوا لی ه یاها یس هی افت توان رو

 ناوا رک ذو قم وا ادا | ده هرژوا ییددلوا جار دک یراهد هوا

 هلو ر یرلەداو یر ګلاس رلي شان با صو نو ڪس هعبابم ن نور ة2 كمل

Sleاذا ه درامدقه قیداوا بحو ی طظ > امر یع علایم مان كا ن دشت  

 هب ره تان ەد ن کل تو )وا وُدعیسهعوابم هل هح ولوا كمانغا ندنفب دقاوا

 ن دنهدلوا مزال یاج نويو ندمهسورح لا« نوا لوبناتسا ا

 « رلبلجوراج هلیجار رعس یب رانویق قج هنلوا تخورفیماناعر نیک
 هدکاردنوک نوي علاه اول( ھمت امس *ةلاتشا هلب رل: را زهدوب وو تخورف

 هدر هغ رش اوا هعطقیکنا نائاوانابب هدالاب یصوصخ قماملواروصف

 رک ذو مادقایپ ک یرک هثسار >| كنساضتعم ید دراو هلفلوا حرم

 هدفدناوا داره ینا كنهزاول ان راسو هتسسارک ندنکلم یا ناثلوا

 لق هنکلع دودح هلهسجو لوا بوئاوا رابخا هرلکب مدقم یرادس#»
 هلهح و ك هرب ولوا هت سار ةف ااعر ی رهیلعتو هیعطق ب وار دتا

 حراخندزدودحو قلو ا ادا ندنف زط رشاب ي هصوصخ ودفن نع

 نیرو نم نيتكلعو قدافاوا روج هروفسم لاها نو ڪل راغ
 یر هارب ندنراهداع ترجا هدقدنلوا هبلاطم هب رعو هلع ندنسل ها
 ندنس هن- ا فارطا ادعام ندرام ولنامرفو قم هامل وا رخ او ص



 نادفب و قالفاو قعلوا ماعه | هن ذهن كدا اشا ا نالوار )دا ص رارکب

 بخت هدنرلتب كل رلءورو كرازاب ول یرابیصتم كتالو نالوا هدنراتکلع

 ۱ ا لوا هيح ون ر هر هتک نالوا هلع دو رد هن راهراداو

 ۱ هلغلواط و رهوقووء ه رازا تاو هد اراكش رهدو و نادغب و ی القا

 تالو م رلیصا؛م نالک هلوا صوص هن رب و اترو نف نيت “کام

 قداص كزوارب رکو مور لرک قرەناوا حرت یرافصس كنب راراب وب
 هلاحا ھن رهدو / یسهدام قوا مادا هرزوای دنا ص۸ یرراذک راکو

 ند ااضعتفا نو“ هربا عالة مقاو هدانثاج ییبامورو قع ضإ ولو

 لشو مط ندناابح نادءب و قالفا هرزوا قیاس كن هتسارک سانجا

 ندیاپاجم | هجنراپ->وم یرلت اک روه# یرلکدرب و كن رانیمااننو
 نادسغب و قالفا نالوا هدنرهدهع كن رهدو و یراثرجا هیت و هد طو

 صو م-طف ی راهکار بواب ردا اطسعا اما ن دنرالام یز هب زج
 كالتهج عقاو هد هلاعتم نالوا هدنط,ض كن رل هتسوا هيلا و كەالر شا

 یارعفو عنمی رلیعر هداتشو فیص هدفالفا نورد دهداعف ك اناویح

 یس هثس ر کس ناسیسز وكب هدا E و تناص ندنرترمص» ٿڪ ر

 | هقشب هفسشو هتکلع ییا اھ وم هللا نون امه طخ یسالاب هدنااوش طسا وا |
 نینرول نه نتكلم « ك بصندق دنلوا اطعا ناٌلاع ها هعطد یکتا |

 ۱ ندنر ادعا روصف هداغ|قیدوبع وار نالک مزال هثب روده یحاباعر

 | قا ê ندتدوبعو تقادص نالوا یراتهذ هطا رف جد دمو ايق

 ے4۶ تاود> * هب وسا ردا تعا طاو داسعنالاک ها راهدو وبۆ: ۳

 هلرطرمش یر ما ۶ اقا ندروص هرد رادعم و :ماسقخاوتفد هم هاشدان

 ۱ ناوک د هسا دهم مهباها شداب " 4 اح تووش نالواراکرد هدنرلف>

 ۱ زو قلا ندفالفا دمراي# ۳ یرل-اج طورش "دو الع ید طاارش

 تردقرق زوبر دو هس ۳ شب زووا ذوب ندنادغب و دا هسک زوهطنوا ۱

 یر هب زج كنكلع یا نا اوارکذ توی اوا هیلاطم ناز ندشور۶ قع

 كءالربدرب و هر الاو> بولت ر و هدگ ۵ اه ما لا هنس رھ

 نوعا هب اک رو شورغ كب ناسفط ا ےشاودعا ندقفالفا نوعا هردیعو

 شورغكي ناسقط ایشاودع نوجا ه دع ندنادغب و شورغ كب قرف

 قفا وا هلاطمیشرب هداب ز بوللا شورغ كيبسثب یرکب نوجا هچاک رو
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 هلکلر و هون مش یاوتف هءط تردود زالوا ثراو هو رگ دز ۵هتتاوا

 هتسره) هاب راتفرعم رایشاب باصفو قلوا ارجا یراضتفهو بجو«
 باصق كمانغا رادقملا مولعم نالوا نامرف يسهعیاب۰ ند كلغ یالفا

 یبیدءتو لظو یراسخ هیالاعر یسارتشا هلب دب یراهدآو یرایج اس كرل اب
 هلهجو لوا كنهروکذم مانغا ارقفالاحر هلفماوا اهنا ینیدلوا بجوم
 كنناکس مهينسلا هنطاسلارادو هب رم تانیعت نجلا بوللواوفع یسهددابم
 م«هو مزال یلعح نود ندم هسورع تالا نوعا یراشاعء رادم

 بویلبا مک یرانوبف قجهناوا تخورف یساناعر كنکلم قالفا نی-غلوا
 هلراظن یس هدوب و قالفا بودی تخورف هرلبلجو هرات هل اررع-س
 ین رامانغاو یماملوا روصق هدکلردنوک نو غلبام افلاب هم هيلا: سا
 قمالناص هرخآلح تور و :رابلجو هژرحانكحءرونک نوبق همهیلعرد
 هلوتاتسا بولوا هدنسواثم یرالیک كداعم انما قالفا تکلمو

 روص دکک ندنرلذکلع نادغب و قالسفا اسد واباک ن دا اضتقا

 ۸سااعم نائاوا ع ر هجيع مدقا ندنوب قالفا یاناعر هلبسح قلوا

 یب راث الوصحم یرلکدرونک هل وصح هب راتعارزو تئارح « دنیهلیاعم

 یتیافس نابق هلرجما ررم سو لات ه رهلکساا جوف ج وف یب راتاب وو
 ردشٌاوا عفر هسیاتمو كمامر و هرخآلحم بودا تخورف هتاسور
 ی را هره>د نالواهدنرادب هل. هیعادراکتحادوخاب ولو یئارحو تعارزود

 ۱ داعس هناتسسآ هدمه و عفن یرودنک مه هله جوو و كءاغاراشداو ےک

 یهدو و قالفاو قلوا هتسراو ندنرو مط هد ڈا رها یس هنکس

 نادغب و قالفا هدنساتنا ررفسوكت | ماعها ماودلاییعهدیاب و راراب و و

 ا یوم تحابق و مرج هئوک هبرههرورمّعا بس> ندنااعرو ندنراراب وب
 نوا ی را هفاس تاکرح ت ووا وفع اسما د یس هلج هسدا شا

 هک مادامهل و ندنوب و قعالوا راذک رط اخ یصوصح> تازاح و هذخاوم

 لودع ندیسرو یراذک هی رج سارع یارجاو دایقناو تعاطا زک ره
 م دهاشم فلا یرغ ند > ھو تهعشو تاانعو ف طا هک دانا

 هل ایرطان قاتا دن دودح هنوطاناو قلوا قع مع ایرلکج ها

 نوعمس و لصف كعاز ندا ناب رج اه دّوم ۵ داند یء-هدو و قالقا

 ر HR یهو" ندا رو ید سا ارخ و» ه رزوا یراق و طم هعنم ماوا ندا رو دص هدنسهنس ید شع
rae mae nane سس سم یاسر ساک a n یوم a sa سس تداوم RED ~r mn nenn 
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 هتل قالفاو لودع ندلول یرغوط هدنراباهذو بالا هت رام تیم مارک

 تابلاطءو یذخایریگرابلزءو كج هيب وم انا جو ت غم نداناعرو لوخد

 ناربسم ربعو ارزو هلفلوا ن دناعون ی رلابا حاعزا ینارفسف هلا واتس
 رارضا وا ردر ااعر هلا لوخد هق الفاو لودع ن دسار هاز یعا او

 راقالوا ندا دشدما هرالش صمد هللا همهم روما تالذکو كمالردتا
 وف نالوا دن رد و قءامارفوا هقالذاو یویعاص نداود یرغوط

 یعد رارو دام هروب نه تکلعو كاا بلط رمکر اب هداز ندماکجا

 ك ءا ردکت هل اط ریکراب هدان ز ندنالوا روط م هدنماکسحا لازم

 یراب>وم درا هلغلوا شار و هلع رماوا هدرا اس یواح ااه تس

 بودا وا نوف هعیفد ردت اوره هرول رم ظور لاح یا لەو هک سار >-]

 یرل دات فقوتالب هسارواوا ردا تراس هتک رد لام رما قالد

 هرارازاب 3 ۱ رق و نابصو عفاو a دالحاوس هنوط نو مامها اص وصح

 دهوق رح لع ۾ سانار قالفا ناراو نوا بسک 3 راک و رو۰ا تب ور

 رخ E مو رد ندنرافرط نا طرا راسو یرارادهب زج

 ژرارا ااعر ىجا یراسطوفو یرلمدآ بویر دتا یدعت هلا هاه

 ددمتء نوا قوا من ند راذک و تیک ء دفالذا تکلع هلیس هناهد

 يسال هئه ماکحااب ء رلذدیا اضتفا ءان هنغب دل وا شعا رودص هيلع يا وا

 یرهوسکو یز تکلم یااعرو یلاهاو قوا دبد هو رجز هر هلوقهواو
 ندتفرط هنسک هرزوا تکلم تس رمسو تیفاع» یاضتقم هد س هداه

 دص> كرات دیا لوبد يالا ندنساناعر قالفاو قعاملوا ه دیهرو دیر

 ندااضصخقاعتم هب هرعرش روما یسهدام یرافج هیمهلوا رداق هماط هبئرا

 هلا مالسا فرش ییارمهتدب ز ا:هتتسالایدا هءوق مع "دام ندنغدلوا

 هدب زینارمصا ورع یسااب لدن ر هساوا توف هرک ۔ہص ندقداوا قرمشم

 ندک داک همالسا ینارصن دیز یبوز كف هسیارصن دنهوزالوا ثراو
 دزو زالوا تراو ٠ دنه دز ها وا نو نکا ۵ راک ده رکج

 لوق )هدب زو زالوا ثراو هدبزورع ه-ساواتوف نکبا ینارصند_ ز
 توف ندلک دم داور رک سنا ق“ وا ۵ یارضنورع

 سس سم



 س
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 ۱ نده رک فدا RARER تکو لع هغ ا بجو در

 | بو اب ردنوک هراد> رم راو چراند !باکترا ت 8ه دو رد قالفا ن دراز اسو

 | هلوطو ن درادح رمو قالوا لا “وک و بیدآ: هل تفرعم یرلط,اسط
 | نذاالب راغم هماظن نالبر و امدقم یرایضءو ندنسلاها یراضو
 ۱ مدءدعا و لتف راز ر هل بادحاایو هد رب و لوخد هنوردقالفا

 ۱ قالفاو هبلاسطم دوعنو ايشا هللا عورش,راوءد رو مو یلطتبدو

 هیبجو- ماظن نالب رب و مدقا ندنوب و یراک دلبا رارضاو ریل ییداناعر
 یزمس ین هلر مده راهم شوعو رو الف ناءلواثادحا هدقالفا نورد

 | ماکحاددعنم نوا یرادیعبنو درطكثص او لذارا ندیاراذک و تک
 | ,دنرکف لوخد هقالفا كث رهلوغم لذاراو شاب وا نکوسشارب و هف.نع
 | دودعم نددس>حرسره رمرا نیغمالوا ددد ند هظ> ال« یرا- > هوا

 | ند راطدابض ید رلذاو كءامرک هسک هک الفا یربغ ندژرحات نیو

 | هدو وار زار هتلیک و دوخاب و هنسهدو و قالفاوذخا یرهرک دت نذا
 | تاگ لرم ا ی راقدراو بولآ یس هر هرک كن نداد ن دنلیک وو

 ۱ یرا ص وصخ كم افر و یس سو كما ا:|ى دەت هباناعرو تعارزو

 اهنیعت هلغلوا ررح هد هلع صاوا نالواردا ص هدرا ایس یراحی طظ

 | ارزو نوجا راوعد زوم یاثما رانو و قلق ارجاو ؛غا هروک ذم داوم

 | هن رللیا رارضا ییعریارقف هلنییعد راب هک القا ماکحو ناطباضو

 | قامت هصخش راسو هش راس ان ءدفزاو كءالرتسوک تصخ رو زاوج

 هلیعا اناعر هک كالماو ینازا نانلواذخا ندنرودنک ق> رغبت واوا
 ییددنلوا طبض ق>رغ) قر هوا یرحو تقدهرزوا ل دعو قجروتاوا هیج

 ودنک كنب زهعما ودنکو قق دادس اما صا هدکدشا قفح

 عقلا لم هن راے الو ود: :ک ندلحرخآ دوخا و لع رخآ ندنرلت الو

 نالوا یراداکسا صوصحو قتعدل رودنک نوا قاوا ن وهاو

 ۱ هوجو د دار دیا ای ت:واأ اب او دی بش راک یس هلک سوح ولوو ساروا

 وافالفا هند دد هللروص قحهیلوا یرمط» هم هيلع تاود هل اهراس |
 هن رلغوط تالتفجو كالما هدشنورد قالفا كنس هعاط راجتو قلوانوذأم
 | ناربهرعمو ماظع یارزوو كمالرب و زاوج هنت راعا یغر تاناویس> و
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 هدنطساوا یعارطا مرګ یس هتتم قلا زونکبا یواح یی راهاج ندلنظم
 ثقالفا تک ه رکص ندقدناوا اطعاو را دصا هند ار تدانع فرش صا

 | نییاهر سیاک و رتسانم هل اب و س و: وغو س وة دپ و دیلوپ هرم
 ن دنرلفرط یت اطباض لاب راسو نادوفو ناراب ویو یاس ااب و
 یراقدلوا البم وریند هنس جاقرپ هدررضح نالوا دراو کرو یور
 بارخ تکلعو رود ندنرارا دو راد یثکا هلیبسح البتحاو قاشمونم
 ندنزدايةلاو تعواط«لاک همهبلع تاو دو ند راتب رودغمو لاح یناشا رپ و

 کلم ماظن یتبم هتففشو تباع نالوا راک رد « دنرلهح امدقم هلثع

 امدّتسا شدی دج كناشااع ما ناثلوا اطعا یواح ییهددعه طارشو

 هدک دار دیا عین ینادویف ماکحا ظوفح هدوبامه ناوبد هلب راغ زانو
 یر ااعر نادغب و قالوا نالوا ه داس هباث ی رالک كمهياع تاود

 رک نوح را هبساحم قیتع بوبا ادا یی ر هب رج هر وک هلاح یاض قا

 كمال لهاو قماملوا لیصحت هنر ھا ر اسقا ودوم

 ق> یمهدوب و قالقا هدنعوفو ی راناعزانم هل رار رب كن اناعرو هلبا ااعر
 ییفح ندا قفح ب وداب وس یهبلع یعدءو یدم هرز وا لدعو

 قالفا «دناعزانم نالوا عفاو هدنننب كناناعر هلبم السا لهاو كرب وبلا
 هلا تراظدو ط سوت ناسم سو ی : اک راود ناناوب هداب ڭىسەدوو

 هلبا نیله مازاو نیصم طسوتو كيا عازن مطقو امصخ یاضرا
 یارعف هلا هرو نم یواعد قلطء یراطرغ نراصح ب ولو عاطنا

 یگ و لص تواوا نيم OS ند ربدکنورارضا ییعر

 نوحایواعد عرش یالخو روم هنوک ول وب هدک دشود اك شا "هدعع

 یو کرب قواعد هلوسم وا ب ويارب دبا رارضاو ریدکت یسارقف اباعر
 قوا مطقو تبّور هرز وا لدعو قح هلعرش هدنر وضح ىسياق |

 هلاوح هژودنکهلوغموا هلا لدعو تانافح لاک ید یرابضاق کوکرب و

 هره طم تەد رم یا بودا ق قافحاو محو لصف ییوامدناثلوا

 هتیعر یار هلا وإ و ندز و هوجولا نماه>و یعوقو عضو

 لاک راضا هر دلع يسااعر قالفار كلبا تالا و رذح ندن دعد

 هخ رزوا سد ز هداوعد هعلعتم هلام تبدو تناصو و قماعل وا هدب در

 و ر ی واور رال نادا هش واذ |

 ۳ بحور



 ۱ اا هود

 ۱ نیو منائاوا اشیا اد در هد ەصاع هراس ۰ 1 نیتفرف

 نیتورف ناتلوا اثنا هد ول ۱

3 

 نان فا 1
 دا هع ص ۰

 ت تات دو 1

 اشک رهط

 روا كنج
 نرصاربهر

 تک
 لوله دم

 رفط جرپ
4 A 

 کا  rڪس س هح

 تورو#

۳ 

 ترمن يع ی ص aI ae O )ی

 ار
 توروف نالوا ادا اد دهد هلا سو

 مر م ص سس یوروق ك لرلخ

 ج

۱ 

۱۹( 
 ( یتروص یلاع نامرف ناناوارادصااباطخ هتغاددوبوقالقا )

 توخ هدوب ونیط:ط-ةهداز یردن اسکلع ینالسیا یسهدوب و قالقا

 نالوا راکرد هد یتلود ریسک هلم هيلع تاود هک مکج وریت اب هیقاوع

 هدرفصس ناوآ یان ن دملوا تافاصو هلاس لدم تاداعمو همتا

 هقفشو ةجحم هت رااح كقالفا یالاعر نالوا هدیشکت جزو هدی دم"
 هتس یکیا هللا راتعا ن دوک ی جوا كنم هجا ی ی بدبس شا وز ویکا

 ساره ارد رد ندهزاحو هب اکرو هدبعو ه زج نیک د تمام

 6 بل <



 عو

 ن ویا

۱ 

۱ 

۱ 

3 E I Ea هه 

 جی | .سح و

 سس ی ےک يج

 یصع ی

 یا ما ی یا ےہ

 یاسا دوطو

 یرح یان

 تارصن عنه

 رهلا دیلک

 یر نالو

 ر

 شەروناوا لاعاهد هلاسرت هما الب

 یزاغ نکسء
 راهش
 ا رد نیهاش

 ان تک وش

 رفط یا

 رفط اب

 نیو رف همراطوا ند هدر وق

 نیتفرف ںوسام هقاسردص

 نیتفرف ناثلوا اشنا ادد دلك را

 لک هدطن ۷



۱ 4۷۱ > 
 مالسلاو لاق طظوع هدنفرطر هلق ۱

 ی” هنسز ور س کر لدالایم 2 را ویسهنسی و هرکس کز 4 ر وهسذا رفروهج

 یس دنس ی د دردنوازویکیا ك ك = ویا وک ی درد یر :CA ا اب ن وناک ۱

 ردشملوااضماو متخهدنسودرا هي .داصیو ؟ یک هرکس 08 ابعش رهش ۱

۱ (۱۸) 
 ) هد هناسرب 4 لع تلود و لمس ےس یا نوا زویکیاكم ۱

 ) یسماساو ددعوعون كنب رازکبرح فصنالوا دوحوم )

 یاسا هعطقا,. عو

 هيل ۱

 هر رو صم ۱ لزاتا چوا

 ہیڈ ۱

 4 وعسم ۱

 یر سو اط 1 ۱

 اا ۱
 یر نالسرا

 زادناتبیه

 یرح زامهش

 ی رک دایص

 اث راشو س ےس ےک ٠ ع

 2 نویلاق
 رفط رک

 ترور,

 یرخ ردزا

 ت رە را

 رک رولز

 ادخ ضيق

 ےس ےس ھ سوم ص ی



۶ ۷۰ > 7 
 هل فن رط فلس ندنرد,الک و روم ۳ و E هلع

 هنلوا لاس راه هب و ۳ ام ہد

 یر هلوج 4 ودار ر کا تی ۹ یه هوم ةثلثروهشط رشیحرکسنوا

 دژ دمآ هطابهدو د:شرنده ردنکساو ههر و گساو طایهدو ذیشر

 : هل روت صخر هکع |

 تام یعوقو ۹۹ هدنناهج هب رغدالب طرش یگزوهط نوا

 اط : وعاط نیعاما.م زال زارحا ل دنا رس یسان ندعاوا م ول دھو

 ر و وخد هننافس رل هتسح نالوا ل وکشم قلع دوخا ورلئاوا ةتس>

 یاماو هراج مظعا رزو هن هروول نه لاع هدنندم هلت روهش بو: وا

 نواو یچر نواه رکص ند ڪک دلبا ء اوادم یسابطا هجنارف ه ده
 هساارفو هتل وا عاحرا هن ر ه دلب الحاو هضبح عر ی

E.تراز ی شرط ب ویهراقرچ ۶ هنایلرب رخآ یرلنو ی ردم كن رک  
 هیلبا فید : ادک وم هن رالایڭ وا یی رلعیا لعن هلع قح هثلوا نيڪ ن وحما

 رک بنت رم ھت رلطواض ی 9 ن وجا ص وصح و كالذک طرش یھ رد

 یی هنسم مانه دنا هندن ارق 5 هک هثاوا رادصا صاوا ددشو دیک | نی "دناح

 ۳9 اواهدعاسم ھنن راعساتت هل دعا اراک هک دمروکت

 اضتفالا ى دل د وخان هعفات ر وما نالک ءرطاخ طرشیجرب یرکب

 اصمالا دعد هل ار كن رلاص> یمنی طظ ه دن هل داح ضد نداروهظ

 هلواز گه قالب ده هروب م طو رش

 نيف رط ه دنفرط ن وک ر E طرش ییا ییرکب

 هک هل وش هلوا ذفان ه رکص ندکح دابا هل دامو رارقا یراصخم
 ر هلق ركع رس رالا رج هز دو چ اس وب ر رحم سا هع | رد

 i تاود یدنحس نوع هل راتضماو رهه یواح ی يهد دسم لازبح

 ۱ بالا سرو یدثفا دیشر قطصم لوا قش او یرلصخ رم

 | ماظعارب زو ه رکص ن دن رلکدلنا قددصتو اضعا یدنفا ار قط صم

 مح ید كن رلاصخ رم هيلع تلودو لاو هدف ط ماد یاس

 رالازمح هردو كيل سوب یونین ررکهرزوا درک ۳ و نوعم هل راصءاو

 هرکصندفدناوا قیدصتو هادابم ن دنیفرط نخست ییا ویشا ات مالا دەر
arias 

 ی الف
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 ندنفرط یکلاسم هجئارف نی نسقلوا یولعم كن رکسع هساارف نالوا

 یتاطباض یتئافس كرلتاود نالوا قفتمو هلع تلود بولک هتیف» جاقرپ
 بعع رد هدر ده یکیدشا لوخد هال هر ردنکسا ی مسهل وا رادربخ

 هلو | هدهاعم ندنیف رط كعا حور ندروک ذم نا ولآ قب وص

 هلوایع هکر اتم طور ج د هدنف> قلخر +22 واااو

 لر صم هر ةن د ن داقرط ر 3 و طر یگدرد نوا

 هناگالاس كيكو هلغلوا كع ا یسلک بوت بنویس

 رد ام اتمام دمك یسراو

 هام جوا یکجهدیا حورح ندر هم كب رکسعهساارف 9 طرشی شا نوا

 نأس وا رب دهن نوعا ی رلمراو هب هساارذ هلی اتوک ۵ را هتیق سو هدیده

 ندنفرط راصخ رم نوحا هر وهنارفرک اسعهدنفرظتدم هام چو اتالذک

 هناوا طعا ماماب ناعءو جر, و هب راو یاد و موطرادتمینیدناوا نییعد

 یایشاویشاوم ورتسادرج وه دن راد یرک اسع هسنارف طرش یکتا نوا

 ںوکر لا دعب هتباقسبولو هدنرافرمصتو طیضلد ہیک دیالوزت هر هنیفس ہراس
 هنلوا رب دد اهبهایشا یلاسشا هنا و پوطو یاو نالوا رس9 یل

 هيلع تاو د ید هاي با دوج وههدنرلذ صد نو روا صر اڪ تالذک

 كب ج واهل را هطسا و رلصخ نعبوص:«ندنرافرطر هلو لا رما 'رلکناو ۱

 هسک كس جوا وشا ردعت ره هرول ص یایشاںو لوا عضو ھا هجا هک

 ۱ یلسهرو نم علابع جد هسدا رواوا لاعحا لعسود صافانونودند ها

 رعسه نعل دئاوا ملساو [اطعا ماما ندا اح هيلع تلود هرزواقل رط

 هاا طعا ك روه # رار و اء بو ص :ء ن دف رط رب هلق
 نالک م زال ی ادا 2 قلوارادم ۵49 راصم هيل طرش یجندب نوا

 ۱ ا ین هن اوا ےہ ۱- بید لبا كد جا هسک كب , جوا

 زوئوا ها EL هر ؟بص نوک شدنوا ن و ها تر طورش

 یللا ها دسکزوب جواهر ف نوک قرد 2 ها ھسک ز رو ےس e ٥ نوک

 هرکص نوک ن 1 رکس نوک ش تب نوک شل هجا رو جوا زار

 ویشاو هئاوا ادا هلا دسلک ز وشد نوک یھ اسةط جا هسک زول رحوا ھت

 بواوا ترابع ندشورغ زورشب هلرس هجا نام یس هسک رب ره كغلابم
 : سحر مس رجب روم تست اس تم



 ۱ نعمت 3 ام ۵ رهعتساو لاوما ندنرافرط لا لاها ك ار و وانا ٤۶ رک ۱

 هيوا هلءاسه راد هش و او اف الصا ھن رودکی وی وا ِ

 هللا مال سا رکاسدعازارنحا ندنعوقو تاداسهو ماص> طرم ىج د
 هلوا دعاس تم ندنرارب رب یرکاسمع هجا رد

 هکارف ه رکصن دق دنلوا رب ردو اک اهزوک ذ٥ ط ورم ط رم ی 2 رک

 ندنساناعرو دوس هماعت اود 1 رکون e گو در ەە ااا

 ۱ بو )وا ۹۳ یرال» ہا یھ نوسلوا هسلاروا وا ےک ص. ا ناباو ۱ ط طور ما

 ۳ | هطاق یحدیزا دهد و یرل وای و دار سرم E کلاغ هباع تاو د

 زل هلوا قالطا

 | یگدوخاو یتبعا لراجلاوما نانلوا طرضن دایفرط طرمش یجنزونط |
 ندفرط یکبا نوعا ضر صوب هرکصاد رمح “هيل هنلوادر هناوصا |
 "هنلوا منو هلاک یکی رک هدلوبناتسا تو" اوا بص راک و ۱

 | دوجو» e ارا هایم قا تدم كنوا هجا 9 طرش ی -دوا

 قافنا هلاوا هجارف نوساوا ها رواوان دل یم ةدارفاو صا سا لا
 A لوا دی ی تو: موانع ت ھت یراداتاو

 عوجر هر هدلب و ی وکر هر وامس یر ؟اسعهعا فطر ی ر نوا

 ندا ن كن رد رط واوتس» و هزناکز ۱ 4 رکو ۵. ,لعتاودالر 9 دم

 ۱ هب هسسنارق لحا و تس هرژ وا ناماو نا را هیعس هک هنلوااطا یر دک

 ۱ هژواهد.سر 1

 بکار هدیه هب شفاف رکاسع ناک هدرصمنالاطرش یک: انوا

 لاحر ۳ دید كلام راسو هیاع تاود نیکد هوا لصاو هثد و و ۱

ERتالذک هلا دهن هثررلم ال وا هديګ روم درزآ هلت رطرب كنه رول ع رک اس  | 

E 5یس هدلب رندننادلب کو یمااعر كل د.اع تاو د  | 

 رداص لاعقاور اوا تب>ومیاداسء و فر راو هيمو 4. :هیاع و دص ۱

 ن دنلحاو س دار و ن زس وا تبجحوم ی رورمط او هنغج هوا

 جد لارج رب هلو ماع رک رم ھت راو هیوا لزاتودراو هدود=ادعام

 ردشلادهمآ سلب ۱

 هارو نالوا ه درصع نوعا یم هيل لرصد طر یکجوا نوا ۱

 ه د بهم ه داش او هل وا روع هک راشم ةه هام چ وا 4 رک عمر ۱

 ٭ نالوا #



 بیا دورود تکا |
 | جواهدرمصمارابتعا نم رات یب دص موب كله دهاهمو خا طرش کیا |
 ییاسعس ۶ تاود هد: :ةرظ تدموب بو لوا دقق کرام هلا ثدمیآ ۱

 ران ینیراتلصم وا دارد هدهروک ده تدم هثلوا "رھ یک یرک ی جد ۱

 ۱ هکر اتءوب هئاوادم لهه تدهروک دنساضتفا هدربداش ` یرلکدءهدبالاعاو ۱

 | ندئشد)وا نوا لوص> تحارونایمطا هكر ئاب نيو رط یلاهاورکاسع ۱

 ۱ هدوم انهاندنیف ط دناوص> تاتیولطم تحازسا ۱
 ۱ هيلع تاود هلد هر دیا E ۳ را واهحما رو طرش یجتوا

 ۱ هدننعص قمالوا لادحو تموصخ هم دن رد ام ی رواق ندنرلور 1 , هلذو |

 رلود هنشکرپ یحاص یهثو صا ن دنیفرط هرزوا یسهدعاق اقا
 ۱ ه

 هل وا بص سایر

 نوا تباهن زکس ارادتعا ند ەل اصم طورش ءاضعا طر یجدرد
 قبدصت ةو هلا درا 1 ه.طاص ایم ط ر اسك هسا رد دم وک

 سدلبو طایهد كد هلوک رک: و هروصشم لد هلوک شب نوا ندن رات
 لحاسو هنلوا هل شاو سس ا نوک جاا ند رم ےم دیو هناوا ۳

 نوک نواب شا رال مفاو هدنس هرس تهج الت بولوا ناک هدرک

 تااوج رو اوا رهت هطاد هوا هی هګ درا یر یر, فق وئالد هدنفر 3 ۱

 سەيل لر ضم یس هل ج د كاع نالوا ش شک اهطاحا n اکو

 رمصم "هلن ده یاهم هلا هم رغ تاهح و هلو اهر کف نوک شدنوا دا ۱

 ِ هساارف یرلارو طعف هلوا سم هدنرادب روا ګار و ل دە يلوا ها |

 رس هد راد وا هم ار رد لد هيڪ "وا ردود ندد ص تاه> یر سڪ 1

 هدنف طروک ذم داعیم ییاعلعتمو هر رع تاهجو.شا ندئ داوا رب ال قاوا ۱ ۱

 ۱ ات قلاق هدد وله فار ادم ءاضقا هدرب دقت یی دلو هل /

 ۱ ۶ هرو لات یراق اون یسهقاک كرل قحداوا هيل وبشاوهلوا ||
 ۱ هنلوا |!

 | صم نيڪ د هنوک قرق ندنسادتا یساضما هطاصم طر# یجب |
 ۱ هوا دم جد نوک شب مد هدر دن " ینهدلوا نا هنو ا هل |

 ایشا و لاوما ی رک اسد ارث ۹ ناک هدتسهج رع نهج ال طرشی تلا

 | .دنراق داوا یهار نوا قلوا قم هنب را ودرا كوي هلبایرا هلوجو



 و رم طب موسس ساق ا یخ اا
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 ۱ نددناوف ی ؟ب لک هلوا م ع هد رک دی هل روه هدب دح تاودر هدننروص ۱

 ۱ ۱ ردّظوحمم یهورخ 1

Eجد ندفرطر ب وشود دە دیه ٽاغ هلبا ع نضر کرب مالک  | 

 تاه اد دع ندزر ؟فرط هل وا ك راتو ار ۱ ظا هن هح ورشم تاعوقو

 ۱ هدفرطوو بجحومییناش* هص دب دروهج هساک مزال عموا ظتا ه روهط 1

 یروهظ تالاحبحوتس یتساعلا و هکاهنو تلاعخ*هطرو لرکسعدوجوم

 هياء تاود قرهلوا لد کو ۳ ںی هيل ت لاح €4 هوا قەغ

 ی دیأتو ےکع كن هع دق قوفحود دج یب هل اص هل اراقاحوا طبا مو ۱

 ےس

 یمارحا هسلا هنر هر کلن الم Aa > صف و یکیدیا بجا بش هن ایسا

 هلا داحا هراهد در هساا رواوا قووم 4 دلاکم ار كالا رج رو هلو قحا

 د کف راط صالا ت بد دًأاهفو یب دااو رے ھن سهر دا تقو رایحا

 اا رولوا كح هل ریو رارق هرمصم “هبل مدعم نداهبش روهظ

 هلی قدا وا; ردوو ا هطق هراکزور عیاقو ه.درطو و ندلاحو توو

 قفاوم نمرو ھهج خاصار ظذ هاج كن هراس لود هلا هسا هيا ما

1 

 عی دلوا چاناش ندنغدړناوادع قداطء هت ورو یشادنارود لوصاو

 ردروطسم ولد هتل قدح هدرک دنع

CY} 
 (ردتروص كز همان دهع ناناوا ظنت نوعا صم هل )

 را نالوا لعتشم مانالانیب ینبم هنس اسا قوا هیاضت هب رمصم كلاس«

 | مات قوشو سه اوج نداق رط د> الصو ملص هدننص یسافطنا داف

 ۱ لار رج هزد ص ص> ص ندنف رط لازبج رب هلو ز گو

 ۱ لس رھ اصخ رم ندنناج ماقم یاس م طعا زو ال لا مت تی

 حار ققطصم باکلا سرو ا 8 شر قوم لوا قش رادرتف د

 نالوا مظنو دوو هرژواطورشیکنا یمرکب ۳1 ه>ور هدرا بب یدءدا

 زد روص اص م داوم

 | هل را دعتءاو نالآو هاو ا! هګارف هل اد وجوم هدرمصم نورد طرشیکلوا

 هل رل هوس ودنک هداروا بواو الزات هنب رانا جرف واو دیشرو هب ردنکسا

 نریم دقع هد ھو هيه یهرو ص نافس هلوا زی ایتوک ر

 هب هب ردنکسا A چکر هلبار کبص رفن یللا ندنف وار

 4 هجو ۶
 هو س ےک ےس سس سو مس سس سس



1 

150 

 یضار هلص دةء هرژوا طورش قفاوم هزمهاوڅد هلعتاود هلر یاتش

 لود ول ورم باج یر ندهروک ذمهعفاو هل وب ندنو ار ظن داع هلوا

 ۵ دکلم اص كنهسنارف نکل نواب تور یجهلوارا ده١ نحرارقو

 هسلا 5 رد یه ام وک رولوا یسهدناف لەي درر ° ؟لار د قرهلوا قفاوءا ۰

 هباع تلود دنا ینددملواقا دنا دوو هتل قلود هيس ور 4 روهج ۱

 ۱ واهس ور هرزوا هيلع تاود مدعمندٌنمانخ یسهناصمك )۵ دا رف هلدا

 كنهباعتاود یمارسیاصقا كنوآ هرسوراربز ردکرک كهاشیارفس

 ن دلع تاود فرط نکیا فان رەس مزب بولوا ییلصم ییارخ

 ندلا رم: هد ارف دس الف دیر هدانناوو س کہلا وراک رد توق فالنا

 راکشآیکح هدیآ تردابم هر هحاصم دعع هل روھ ج هساارف هاعتاود

 ۱ رواواشلوا قرفالندگعیا تم دخ هوا دیس وریعاب "رگاودهرفس مز هلغلوا

 | هل رظ اعر شاوا بارخ قرشم یا تاود را 9
 لودر وما ناانشاو بالر ی” هعهاعم و رثد هرفاو تدم هژر هدهاشم

 ررد:! صیص2 یر« هلْغل وا ند دمزال یزارفا هصح هر هتاف هروک

 مد ەد وا هکلب و یرلنلود ولوا كناب وروا مو رح صوصخ هکندلاق

 ندنعح هوا مزاتس» یننوکت ییطع تاسوایم هدیه لود قحولوا قافو

 اس یروطاربعا ےک هکلب و یرللارفابسو رب و ءرنلکناو ةسلا رف هه

 نو صم ی ری كا یس 0 دد و ٣ ماو دا ىلع رم مه وڈ رح

 ضر قییفح جد ةتساا لول تیم یعوقو ارظذ هنکیدنا ی) هیکلم

 تواوا نکگ یطبض دل رمصم هروک هب هد هسذا رف دقو لوا ةا ییبدئوا

 یو ^ كول دین وز 4 ,دلک هدا دع ناح مەخ .a .1عتلود هدو ن دلو

 ردق ود هاششا ۵۰ ی توعد ی ولهساارف لاحرهد ګدا هدهاشم

 رادعهو دلع 3 رک یالاهاو و راکرد یفاطلو قس> كتهساارق

 هل..سح یو. هللا تده کلاغ و یهجح زاسو تور و

 هلع و ةو تل تشکر والثمود هداب ورو! یان ن دلو اراک شا یرادتفاو تو
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 بلغعلو نوق هدنس ها دتا ن دن دلوا دوه سه ىد ەدىاق وارد ر ی
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 هعقدلوا ماظذ ساسا هد هلا صم تحمل ص یمهدام سمصم هيل دوخ اب و

 هلدلوا ىع ولعم اسنعر كنول لكنا یکجهسیغا تبغر هلص هیلع تاود
 یحوص> رەد هلع ه داس همان ده ع یهطاصع هریلکنا و رعصندن و

 | «دنروصوب . ردسع لوما كلر دتبادع نداسعم داوم مارلم یوص>

 | ارظن ه-نغدلوا ن دهلوقم ر وتقوط ههزلکنا دهب امد رک یسهداممصم
 نکم سم او رارق هدفرطاوا هل روص ناکا دوخا و كلغ لر کو

 یدا وا شمالوا ما رم محم هله جور مردن عقاو هدر ااو ءان هنغح هيه هلوا

 | ز وج هل و ن دنوي هنر وص نبلا تاذ ح الصا هلبا هلع تاود هکىدااق

 هدنس هان ارظذ هزلاح فد هجرد هساک م زال قوا مخأانو تئاطب
 رارق هب هملخ نامه هدهاعءالر د وخاب و قوا فلت هیلکلاب نحرك هش

 هک وبلاح ردررقم یکج هدااضنفا تعا راذخا یب رپ ندنراقش كمرب و

 لص د دج هلبا رلفاجوا طبا مو هلع تاود ق رلوا لدن هرم هلن
 هد هبناعع كلام ام دةم ردنا ءالاوم بح دعدق طباور دیانو هافاصمو

 ندنفج هلوا نکم یساسا یباسلایفاک كتراجت تازابتما "رک دلك هلوا منم
 وا هزلکنا هدنس هما دهع هطاصم قح هوا دفع هلباهیلع تود هعسد

 دوع هلرءاود هرماکناو یکجهلک مزال یس هلخادم بویلوا هدننروص اک

 هسیلع تلود رک ذلارام هلذلوا رهاظ ییدداوا شعا لولح یقو اص

 هلّصد ندنغ> هلوا هدنس هراثم هم دعم هنس هطاصم هزیاکنا ی هماندهع

 | ینرح ن العا هبهیاعتاءد ندستفرط یتلود هیسور ناک هج ویاییع
 | شقلوا عزل ندارقهوک>*یدابا هد "رک د جا هدااطوا قرهلوا مزلت-هنم
 | باوص كنهموق رم هظح اله رول هلوا نک«یدادزنسارارکت کل« نالوا

 | ار رک و هاو د كرك هدانناوب هج زا بولواروقم هدم دنع هوجولاب تو
 هدهرق هلبسهسالمقاوا ابه کالا هد: اک نادلق رخت و مد هص3 "در و

 ن دسةبدلوا تشخو فوخ ۳او بج وم هناود .رلکنا رغوق نالق
 هرز وا قلوا رطاخ "ی داب هب ههوو رع تاود یلء تروص كنوا هيس ور

 تااحر ثعان یادسحو هط.عو ثروم یو رد هشدجخ داف لاحرهد

 ردکرک قلوا

 ۱ هدورط وب هساک مزال با برج نالعا هر هلع تاود ول هیسور ندلا ۳

 تدرس هنس هظفاح كنه بم ءاکبلق مالسا رک اسع ندبا مگ



 وا هرملکنا هل ه-داوا زب و نده تاود قرط عهاقا هدربصم کالب دعس

 ردرهاب و رادو یراعج هیلوا ییطار |
 هدرک دما بویلاق نر دس هد هر و هدنقو نیکیتا | رج ا یدنوت ریصعامدعم |

 هدزرنوک>دبیراهرب نجذطاام و هفروقو قابا ایلاتباو دوج وم اغ ود 6 هرم |

 هر وص ضاب ۶۱ سرا لکد تصد>ر ی هیلع تاود هعد ندشدلوا |

 فرصت هدنناج دنهلاهزملکنا یلصا ما رم هدانا لوا بولوا لومًاءاضرا |
 ین هل یصع صالا ةباسهاو تشهدو بعر عافبا هنک الما یییدلوا ۱

 لد اکا هسا هره یییدلوا هدنساعدا یدادرتسعا ندول هزلکنا كیعدارف |

 لیمع هیت داناصت بواطم :قفور هلو دا فلک در
 لوصح كما رمون هل وا سم یتندلوا ترابع ندنفش هذفا تلوهس ۱

 هفاک هلغلوا فات lek ٠ راع عفاو هدنهاکش روا نکیا لوأم |

 هردو باک سع نالوا یسهیع یر رص بواوازاغیپ اص |
 هو ییئدلوا هتشررسر هب ادعا *یدانا نوا مارا ,رفس نالعا یی هيلع |

 رارکت كن برام شنآ ش رس | بلوا قطع یک کرک ز وه هل ر وطاربعا ۱

 «نهدودح ندزک د جا كن راک هي سور هقشب ندنغادلوا بس هتلاعتشا |
 كيدنو هلاکلا ایلاتا لاحر دو ییددنوا تصخر "هلیسو هن رادو رو |

 هلا تفاطاو نسح یندداوا قفوم هرو طط كنهنرابانو هدن رفروک |
 لصالاو یرلقیا وا ر فرك هیادعا ی دانا نادلب و كل م راعشت ره ۱

 یراق دلوا قرمصتم « دشناح دنه كنول هزنلکنا هرکص ند هغو ی هعقاو |

 روصد د هلکعا اطا كعا عامد ٠ ۵. ۱۳ ن دا ای> شاه ثارا ۱ دک الما ۱

 کیدا نظ قفتم تسودو لیطهت نیهر تابیئرتو یاد عیچ "ریش ||
 هذا دلو ن ماقعمر ور اب هل الی٥ هتفرط مالسا لها ہاکا قاخرصع |

 ینددااق لیاطو لصاحب رتمهو یت یشان ندکعااضتفا مای |
 ناصهنو لر ثااح ندا ر وهط EE هده هلالا ردراک رد

 هدئس هعاد راسخنارا یرادعم هرُذ هنهیلعول هزنکنا ارظ)هلاح فهطو

 لذب لكنا هرژوا اا دو رو داد.۱« رفرط دہ او "رج هملوا
 رب داوا قو زان باج نکنم دكا تئکمو مو لصحام

 واهرماکنا هوار اک رد "رل هتشا هه راک ا مالسا لها هکمادام هر هد)اح

 ےن یساضو و یار ا و ج دیم هلوا ن Se‘ ارضا هنو ٍِط
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 حرش هلبا اف ناسا تیفیک لیصفت ید هدرا شکلوا تردا هباهااو
 ۱ لاوحا الو مطستو جزد هددغاک و شا هسلوا نکع قوا ناس و

 | تۆو نیع را رها هروک اکا كرهلب ی ودا لقاو فا رک هلاح مفاو
 ۱ ینندلوا ی رظنو لیدع ےل ربصم یار ملا یغاق دنا زا

 | تاشن ندنفداصت همولعم تاعوقو حنا رملوا راتفرک هلاحو نکیا رهاظ
 | لیجأتتفو رفع اقاو نطوق  دفرطوب و لن ۳9۳ ه د دورو بودنا
 ۱ | هرزوا شیاسآون ها ب هدوم "یطارا ردااعاغ یکی دلبا اضتقاقْعلوا

 | یغازاددن لپ رع هما طوابو تلین ساوا شلوا سس د هنفرمصتو طرض
 | احاووح هدفرظ هنسدنج یناصم هصنردآ باا قکلم تییارخوالثم
 | یتسهعدق ترهش كنهروب نم تکلع هلباایحا اددجم یترا ۶و تعارزیماو

 | قج هلو | لاعقازرا مست ەدہب رف دهع هلیناکساول هد ارفه د اج لواو ع اجرا
 | هکدلاق بویلوا ءا تشا هنغج هلو ارم سم یعاد | کالب دهیم تالمرپ بابات یلثم

 ۱ ن دف ینیدلوا عقاو ه دب رالوج هلباب رد یکیا هموقم "یضارا

 | كج هدا دشدمآ ن و ثاوه ترادم )9 عفانمو ت و را

 یکودنا مها یدوجو كاعودرب یوق هرزوا قاوا تنا ص لیسو هثنافس

 ت ناول هک مادام هدنروصود بولوا ندید ناسم یکودبا حاتم

 ید نه ر طرب و لاسراو ثعددادما ندااضتقا هلي ردد در تن هعو ده

 | یضارا هیلوا نکم لاصحسا نما بابسالدادما قج هثاوا لاسرا

 | درط یب واهسنارفواءملکنا دوخ اب و ول هیعور هسالوادا رم یطبض كرم ھم

 ۱ هليتروص نمراف چندن ملص موب دبالایلایزب 3 ط. .ص يرمه» هلیس هناهد كعا

 | ر دفوب قرف ندج ورت یینمص» كمريو ماطن هنب راتءاقا.م دف رطاوا

 | یاضرو یر ما قنا ی رلغفون ءدرصم بناج هل وپ ندنوب كنولهسئارف
 | یاضرالتسالالبف ینرطاوا قباب ولوا تلاحر فقوتم ه هءاعتاود
 | هیسور هلع تاو د هعفدوبار ظذ هنکیدنروک دعبتسم ییصح كنهلعتاود
 | کودبالباقا یخدتاقرب یسهدعاسم هدبابوب نکبا شود هللاواهزنلکناو
 هلی رشدز دب ایڈ ہم هت اظح الم ضءب ضرفلا قب رطییعو رهاظ
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 یسهظف تک ردنا تاعیتتسا يدا یا جزو هدتزوصوب ۱

 طط كالاها سوفن كيب ز زول هرک ز وتوا نالوا زممش درر یز ر چو
 شب رعو شد وسو رصعو ه>رجو هينا رودی-شروهب ردنکساو یظب رو
 || یحارحو ظفحكرلتوب رد هقئاب و هعلق ج وا رکی هک مقاومرباسو طایعدو

 و دکعا اصتوا علوا هرادا هلارکسع یو زج روک ذم هدالاب یراصوص>

 اک راد دص كب ىلا شب کلا یا یسع ظا ر دص ا
 هتخج هلوا لخاد هرمصع هعدام الب هساوا كجهدا مو ندقرط یکیا

 هدراتفو ینبدقیج یرکسع مالسالها هدنبناج روحا تح بویلوا هابتشا
 رابات هروک ذم ت تا هوا شک مو ید ندنفرط ماسشرپ

 یآ چ وا ههشجوم تالاح حو رشم هدالاب یدیا ر واوا شعا ا

 هلءاوا هوالع ید یس هیلب اب و تاع ر دا روهظ ههفد یکیا هدا |

 صوصخاب و لاح الا عدعكمالرونک روتف هساواتراسجو تربغردقنره

 هلي رفن ییا رج تەرس كلب رھن هد هک رابه هنتسول قرلوا ردک تاها

 ندارف شلاق مو رګ ندوص هلع ءب . بواوا یس ہنس طق اغلا هباغ

 لایصتو او لار نالوا هدف رطوا و یکیدنا لاح یا لیصح وکر و

 فلت هدرب «دوهب ق ر هیلوا یس دا ۳ ها رانطو یار طاتا سو

 مد-قا یدو هي هسساارف د ادرف ادرف یر ره هلا مزج ن راک دت ادو جو

 و رئدبآ شب نواوارظن هننیفکو لاح كنهساارفو یرلکدتبا دانا لامآ
 هنس هظح الم یار دک ید اب رد مسو هب ويم هلو ا ن ؟۶یاسرا دادما هزهرط

 ردرهاظ یی داوا قرطر یدیمآ دادما روهظ دعب | اف ءاثب

 یراتعاودا عاود: ه> لارمجر هد هدا ز ندهلجح كرك د نالوا هدف و

 4ھ: لا یوم لارج یی روما قللارمح شان دن رب هنراباتود هوا راکرد

 لاج قحا بواوا تیظوظح نر وم هجرکار ۱ ساک هلاحا
 لیمح و كرت هدنس هد هع هلغلرا لوبګ هلیج و رورغ طرف هدنناد هباا یوم

 هع)اطم 7 وص ه>رد نزيلصم نایلوا یلاخ ن دهکل نواری دتا

 ندکلریدتبا داتساو وزع یت. قانابج هدتقح مالا تباهث هک دنیا
 لرکسع دوخا و هربذاح نالک هر وهظ لاطاو تقولا بسح ازاّمحا
 تروصوب مب قجا بولوا راکرد یکج هبعا نهذ فرص هللاح تعالس

 طس هرکفرط اور ی لاح تقیقح هءفدوب ن دن دلوا معيلوتتسم هرزوا



۲ 

 نر
 ید هیسورو هزلکنا هقشب ندنغب داوا هرزوا ماصقاو مو هزمر زوا |
 موگو یرصعرابک هیلاراشم مظعا ردص ندفرطرب و تناعا مزاوا یافلا |

 | هدزواقلوا مرا دف رط هلرب توعد کمر دخ اطیاسن هنعرزوا ین یاهو هن کس 0
 هجرد رغ وکر کبد لاوحا ها وا نادرک ور ندز ید نا رعد نالاق ا

 رمل“ د ردندن الاحرولوا مولعم هلبا هظ> ال۰ ین دا E5 هلواهديسر هتیسو ام ۱

 روكا هرکص ندنآ یکب او هدنغاسط مت ام د١٥ بولوا ردستته هک رادن
 ناتلوارک ذ ید هلا شاوا مر ه:«هداح مان هرتالاب هدعا اراو هن و هدشناج
 ی رله هد نک ك رغارفت طانلس شاوا فات نیهرهدهدبدع تاب را
 تع زه راحود ۾ ر هلفلوا رهاط یادم هوا ارادت ی ررخآ هم رب

 حرکت سعو زرقه ما هر هژوا دولاو و هله عوج تابه ق ساوا

 قمالواراتفرک هب هم وق رم تلاح اس ر جد هساا روسو یرح رده ره

 ردروصم رب ۱

 یکوبوپ و لوما ونو ونرتاترو و یر فو ند رال يڪو الو ,هدکنجیانما
 یراوسو یعومت نامه لناسدنه» هرمز هلبا مر الابعقوا مان و بن
 ند غب دلوا فات یرل د رکر سو ناطباض قوج یو لزمرکسع هداب و
 ارخوءهو تعزع ندفرطوب ام دعم لاریج رن دئح ندرللارم> رمتعم هل و
 ه-بالاو ناو رسا هل رلعیا تفاور ھ هنرا او یرف شا جد

 ند مرک ع شلاق نود ندراد-١٥ یناتلث قرلوا یراع ندنامزاواو
 بوش روک موا دههد تمد خ هجرکا یرادقم كلب تردنواو چ واز وا مویلا
 هاا ندکعا تء قا هدراهناخ هتسخ یزنکا ل رادورعو هتسخ نکل |

 هجا ین یرلتس رومأم لو رادو؛ یرلک داک هدا ر یت دحودرا ۱

 یررا دتف | ءدع هکر ح هد >یرلجا ره فض هسا وا ه ده دید هقا تم ۱

 رکاب نالوا دوجوم هرزوا قلوا لباقم هلبا نشد یشان ند-قلوا راددب |
 روتد نده رقس قاسم یراق دلوا لمحم* امدعم تیام رقن كي نوا |

 یرلقدلوا راحود هدقباس دوخاب و ندهلقا تع بط ندفرطرپ و شمروتک
 بواوا ترابع ندنارفن شاوا ضراع نهوو فعض ندضاماو حارج |
 نالوا یوخسم هدقرطوب اصضءد و ی رفت یرای> و رحم اڪ ەد یسادسعام ۱

 یدلاو یرلتفابل رادم وارد ر هرةس هل ه> یراالعا دن رثاع رزرو دهر

 4 هد روصو #
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 ۱ قخردف لب, ء یادت را بثاوج هسداراو .رتسودرپ ھا 227 |

 | بسک هلاهکم شب رش هطوا ندنو و رهاظ یودبا طا هلا نش د

 ۱ یراب وتکءندا دراو ءرکصلخم و رکو ه هنرابانوب رک ندنفر ۳: تّفا

 | مطعا ربص نکیاشلواتلعو هلیسو هخ اب نیم ایت رہے لاها
 | مهم نورد هیلارا ثم فک و هم اشا كس رلت روح

 0 شب وسرحابل اتو لیاد هتیث لبد ت تلاحو ارظن هنکیدلبا لاسرارلسوساج
 ۱ ظنا یبا نادعانبم هاساعلا كولهرلک:ا ندا نو بسک هدشناج

 ۱ ردرهاب و

 ۱ بولوا نمرکسعرفن كيرب زوتوا اسوعاص هدنعدورو نیح هدفرطوب

 0 نوناک هام نکضوب ر٤ت راع» یرع ندنس هغناطناب رعو لوا هدانا لوا

 قلوا لوغشم هلاتقو برح موب لک روک ذم رک ع ردق ەن رخاوا یتا
 | تّتشذم هفا تکاوفارطا یس هغناط وام هنههلاخا ى دلی ااضتقا |ا

 | ترد شلوافلتو دوجومالاح یس هلج نام قجتا بواوا ناشب رب و |
 | كن )هدرکس سلصا راس قالق ادعام ندنزاسور ی زاد زو

 هرخآ ت یهدجح نحرطسع هلفدوا دوهم ییدک لالخ فب ب رارا تءاو ٽو ۱

 ۱ ناب ر ع EAS یر یەج هدست دا هدد درب هدا یییدلوا لوفشم

 أ هلخلوا مور نیشدهک رحویود هقشب ندید ناصهد هنس هفناط

 | ردد كرت یزب ندفرطرب الاح یر دتا هد نم دو رو ني-ح

 ۱ ناکسوند دلک هللا هيلع تاود یاضر هد زهدي هرمصء مدقا ندنول

 | یرافدلوا شفیا تبغر هنیعبت نیم «رکیدلبا ناب و عهفت هپ یل اهاو
 | هدلاح رهاط ندنهج یراک د روک اا ه.هفدو نکلبواوا رهاط

 تصرف نامه و رماح هتنایخ "هباعم هر وردو بذک ید رانالوا هد رمه دخ

 | رهابو لدتسم ندلاوح!نرارف یراکجهدا رعضلا نام یارجا هدنروهظ

 یفبدسفچ رکسع همرف دن اج ر وا هدا نارب رح تح بولوا
 یداشلوا دوهشم ی رانیطوظحهب یصتباغ هدقدلوا عوع-م یئداوح
 روم اک ی رلئرمضح مظعا ردص تاذلاب نکیا هدا نعش د هرزوا لاحو

 ا نا یا ۴ هلع تلود یالک د و ماسطع یارزو نالوا قیعم

 ندد دع لاسح ار و ار هددحاو ناو ماسف و هرکسع كرادنو مج
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 ارج ندا طست هر هکسراس یسهیلتصا تیلام ۳3 نااوا

 | نیدم هنر بوابووتک لار ندشناج ایاب--آ لوا ندرفس ردهداز |
 لاق هک دشا دورو قرهوآ لدن هب وه لایر هداتاو ن کیا رواءروئوک ۱

 نوتلاو لصاح یئرفوو تراک كنیدم هل وا برض Ca بولیریدتبا |
 ید یناتیف كاابر را یندلوا دیازتم یتاف هل رقث یدل كنکس |
 | هلحاور كدوعنمهو ب> وه ییسالع كهرخذ مهتاحوب رولو قر ۱

 ودون یللخ |
 | ساتحا لصاع ه درصم * ازا هلیسح یاطفنا كل راجت مما لصاماو |
 ناکس ندفرطر بولوپ gE O جارخا هب هراس لاری اخذ |

 ارظف هنب راف دلوا روبحم هیاداالماکو امام ییرا هداتمم فیلاکن یلاهاو ۱

 0 یس هفولع رک عدنا اح یدوحو دل دون دعهوراک رد یرللاح تسارخ ۱

 هل وندنوب ارظف هنکو دیا دوهشم تو وءصو نرسع هدکلرپ دس ٹا ۱

 ردرادوع یغ> هیمهلوا نک نیسهیدأت هل هجور

 كنهديعم فرا صم بوروط یلاخ دحاو للصم یسهش رخ ل رک

 | ذوب هدرلیآ لول-ایثآ نکیا جاتح هی هچفا هریک زوب زوقط هامرهبیسرادا |
 ۱ ردلکد لو ام ییصحدا ز نده اه رک زوب رشکیا دوخاب و رشالا ۱

 | زاظنا فرص ندنرانایصء ندا روهط .یملع ناعفدلا رصم “لاها |

 ردق هلآ وب هقیغط اف بواوا موقر فول هلا تعالعو مح هدنناذ هسنلوا |
 ندرهرط هن رلع> نوموق مهلءاهمو روط شهالوا ق وسه هدم > بولغ |

 شرط هل راب واف باح هل دس یرادادعتسا هاب ر ید هسا شخکلواار =|

 قالخا ارب ز ردجاسنحم هتمش یلک قة ید هرکص ندنوب یرابغرو لیم |

 صیصخ# و ترافم هئاسا نال وا تداوم باسا مدقاو تش اب ها داو |

 ۱ ؟زارش طو ر هرژوا نضواخ هلفلوا راکرد* راو مدع هبه ذمو نيآ ۱

 ر واوا یوق روذحر ېر را و مرا وەی |

 كودو نادرکو رورُفتندن د ةاطك وا٤ مالا سفن ف نوور * زاها ۱

 نا.عو رادیدب یراق و فود هدالوا تولوا رکتهاوخ تع هب هيلع

 هلتسن هباراصن "هراس لام یرالبم تهج ید هتفرط ول هسذارف هد هسوا |
 هدو و ر دغی دلوا یرلشهاوخ الما هتعاطا E هد هسیاهدا ژ ۱

I TTT CT A Sgسس  
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 نوبل وا لاخنددصذ هتراغو بصغ ارق لاسها ید ے الرا تاعر

 یرثک داک هلوا ثروم یاد ەتو راسح هژودعو ثعاب هماظن لاللتخا لوک ھن

 فرطر, رهن نایذط هک هلیوش رولوا مولعم هلبا هظحالم ىدا
 هد ی فک واج كىس هقناط ناب رع یآرگس اد کن رکصندقدلوا

 رد همهاو ندقر طر ھ نیو فا ههوو ره تدم تواوا 1

 دن ۱ e تار د نالوا روم ام لد ص2 و راکرد لاتوو

 یایصع ندا روهظ هدارق رخآ هدنرلترشابم هت روم ام یاشاوتحاسو
 هنعجرو دوع ن وا عدو د ِرط یس هفاط ناب وو لول# نالک و علم

 | هلاکسش "و دود يالي زما :ددوق نم موج ارظن هخ رافدلوا رویم

 ۱ یسهدامیلیصصهربخذ ندر الع كج هلد رب , وهرمخد هس رب ها رواو اراحود

 ۱ اند نانلار ظد حط ندنفدلوا جاتحم هعیضت تنروص رک داارام ید

 اتوا كار دا لعن هذن اح سوم نداد هرارابنا عقاو هدب لحاوس

 رله هلی تئح رازه یحلرب دعا عضو هررااو عج ندر وار اکا

 هبآترد هد هنس نالوا یگ“ وم یناب 5 كلل .یلاصيا هرصم هرکصندق دلوا

 هلی رق " یرد كبط> ورد: لوصو هرسهم یرکسع هسا ار و سے

 قج هلی قبر + یدعُ هنبرپ كنب راشاق لین نالب ریدت | یارحا
 3 روما هس رزوآ كيداح ی ہن هه طو د نح نالف قا تویلوا رلتفو

 صا یصوصخ ىلج كن هموق مر اخذ هل_فلوا م رسه دن جم

 دشا ندنعو 2# كنهدیدع عناوم حورشم هدالاب E هدنلصح

 هدانا نالوا هدشناجتس وا رہے م هئس نک قح بواوا تااحر بعصاو

 دوهم همزالدودن ,نعهبرورمص فراصم "هراداو دوجوم ,مخذ یلکق

 هنس هعدایم هطذح قاشورغ كب زون هرزوا قلوا رادمهرکسعنایع: نکیا

 لش هرمسخذ یربسغ نده بریم راخذ یراق لل د هتم وو روب
 ضراع تاو هس  هیه وب تاوقا كهللا دابع ہد رەد نورد ندن راک دم مدیا

 هنس نک اذه عم یدلبا روه نایصع تروص یاهالا نیب بواوا

 شاوا ضراع یلکناد-ع زونه هدو#ن هلبیس>ح یعاط لا مدع كرا

 ردقەخا هساک كيب یدب هر سع هد ع تەو كتر ابان وپ نک Çl لکد

 یرتکن امویف امو بولا یدوحو كدوم هذه ةلالا یدیشلاق ند

 یدلوا:د ا را یرغ ند هک رو اوا رم ن دف نالوا ات كد

o^ ¥هک عباس ¥  



C2 
 1 ث دح هلوفموب رارکت ن دالورپ ا نالواراکرد یلکداسک هدنشلر و |
۱ 

 بویلاق ىس هعفا الصا كناراصن ةفاطو نون رغ لیصد فیلاکت ۱

 هتل ن دنشدلوا راکرد لالتخا هسالوا داره ىلا ندمالعا لها

 لک د قبضلو رب>و سدح والذ ی راضذ هاا ندعمراعیح هسقا ندنرللا

 هرعو عفن ید ندوموف مارظن هن رلکدلک هدیارابتخا جد یلتق اضمب

 تالیصحت هدرال< نالوا غا جن رپ و ندناب رج یکیدیا لوصا مدع
 ب واوا لصاحر ست س ا او هطاحو هدعان ن رشت یگ“ وم

 هدینات نوناک قو یتالیص كرالع ندیا فیلکت یادااشیع

 یر و ولبوک ید هدا دودعم ن دتلو ھم بابتا قفلوا صیص#

 مالا ةناهذ بونایط هل ءاطءا هجا هدانز ندنابسصق یاها یس الوقع

 اضزاو عبطااب « ددنیعم تاقواو ییبدلوا هراح یربق ندناموسر یادا
 ۱ راتو رک هراسخ تاق یک او نده طو رج راها ادا ی راک هر و

 یی رللامنکیا قفح هدنرادنع یرلقج هلوا نوصم ندلاحتبیارخ قرهلوا
 هگدمروک قیبصل تاغالردآ ااو نقد هسا هره رادف ایشاو دفن

 | هسالوادا رم فیلکت لیصح هل دمت رکسع هن رارزواو یراق دمراةبح هحراخ
 | رادربخ هل تفرعم رلهسک و الدم لوغا رف نالوا هاکدیک دصزتم هرکسع دورو

 دارّیسا ندارف عخاو هدراوج هدااح یرلقدلوا ردتعم هب هعفادم قرەلوا

 یرلکسمو یاهکنسا یب راتاناویح و لایعو دالوا لاو رادتا هی هما هلبا
 | كنهرفاضهب راردبا رابت>ا یرارف لرد ارت هیلاخادیااخ ی رل هبلق نالوا

 | ر دف هیصلوا لیصح لاوما نالوا بولطء بولبروتک هلا یرلغشاک

 هل صف ند: دا وا تدایطد ىدا تروصو هلکلر دا فر 3ولو سا

 كجهلروك هلا ی اناویح كەر و لاها نع لوا مار منم هدنف و ره

 ناط,اص بویخدیق یاناویح > ص: ۳ هلا ادا ییهب ولطم لاوءا هسزواوا

 هللا E و ی : رللوا فلت ندهلحا هر 5 ندک درب دیا تخورفو لر هالا

Eرینج در ع ءا هنن راک داکهدادب فک ندنعارز ییرالر هد دن  

 ۵4 بد تشر هدنزاضق یاانوا كربصم نوعا لب ۳ ها هلا ی قبضلو

 | هلوعم و تودااضتا سايە رک س ٤رن رزو و E و رفقا

 | زردبا تدوع ندنرات ر هلا ء2ا ینزج ان رکا ید نارادلیصح

 هنسهدعاقدی دهآ عاقناو تودهطارو ط.ص مز اول ردوهبره ۲۳۹7 ندرلئون

 & تباعر #



> ۰ ( 
 لخادتدوخاب و هفیضت لاح رهب هوا دا رم قم هدابز بولاق ها |
 یفیلاکنو E ابا حار فتا تسوا لرم ے٥ ردات ارو ۱

 یشاب ندسععاوا ام اد رند ن الوض# توی وا لیص اد ناش ۱

 نداد هل رب دهن اف راف سا جا نانلا هرزوا قاوا دب اع هب یربم ۱

 هل صوت E هسک زولوا زوجوا كم یکیا نالوا لصاح ۱

 هلل. ر ها هک شعلا رویس» نویی ترخا رد هرصع نو ردو ۱

 رد ااضتفاقْل و | عطهدار ,اروک ذم هدالاب ها هسک 0 زوم دب كع .قاب ۱

 ید ینوکی كت اموسر ج راخ وال كنوب اسو رک مسر هدرضح تقو |
 دسک و سد یداو اھا 2 سطو هجا هسک زونوا زویچوا كح وا اب ان رقت |

 ع وما ثبس نم یونس دار ۱ داع هب ی رم هدنز وصوب بواوا ۹ ۱

 هدرتفو هکیدلاق رولوا شاوا اب هب هر هجا هسک زو هرکس ا . یکیانوا |

 كناموسر ج راخ وال كلو واتس لک سا ه دنعاننآ رفس یک یکن كلوا ۱

 هداج تسوا لرش هقشد ندنهتدلوا هدا ز ندهجا هسک كب یو |

 كنلوهس بابسا موبلا دوخ اب و قخورف «دنلحش بواوا لصاس هدن الابا |
 ندنسا هد ناتا قنات >| نایلوا ن Ké لق فر , یعاشا لیس > یا دقق

 یزد , لراوصو یییدلوا ما اک ورد لا قضا هلن ر ررمط ۱

 کج. دنا اض وا لب رر دو هللا هسک كی ن دارو شب هل دن رق ۱

 فئاطوو بصا:م رفاو قق نالک مزال یساعا رییصلا تسچ هداناول و ۱

 رکیدتا ادا نوهلیمکت هذا وا شلرب و مدسعم ی را دو هنس نکو ۱

 ۳ ناوحا فی رش مت > يا نیک جدى قوام فب رش

 رکو ناوید تانعءو نادلب کالا طو رز و طض رانش فاعف |

 قرص یرادعم دخا هک كع اس" رفت هد دنده داوم والثم ی راهفولع

 “کیلا نالوا بینر لیصص هرزوا قلوا راد هرکسع فراصع زولاوا
 دز الازویح وا کی ابی عن نالف هیقب مونا اند هعقاهسک زویشب ك یا

 ۱ 3 هنن رخاوا نا ن رشت : ءام نالوا لولطا ی آ ليضع ك هسا

 هلن لام لارعج هتراانوب هد عمدور و لئاوا هفرطو ردنااضتفا قملوا

 فاو زویسشد لب اب رهت قردلوا داتءءزا حج راځ ندنهغاط را و

 كب نکس هل راشعا سج يکيا ندنرهصو صاع تادراو یوئس تاک الما
 شاآ یراد ء٥ ی یش نوا نکل بت و دنا اتصف هک رک تا دیاگ

 ا.
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 ات 1 هم دا و ليه pF 5 كردنىراناناوب ۵ ا برق د نیم هنن اهیتسا

 | كردا ورت یئروصربخ ان ارق نالوا دفلاخت 7۳ ارظن هن راهصوصخم
 | بولد ردا فاتوص رفاو هدوعم هل دم لادجو هع اتم ه دیر

 ۱ هډابز تاق نوا ناب ز نالوا راکرد عیطا اب ۰ درادنیس طیف هلنا بب رتو
 ۱ هدن ادراوهد را هب-س ا د هرزوا نو فال رد هد روصو رواواش ۷ اوا

 هماطظذ تروص کی دعس هدر هنس ینیدلوا تکرب ها د رو رهاظی اک ناصءب

 ۱ ندروک ذم رادقم هل هباوا صو “2ثا نافل E یضاراواف ا رظن

 ۱ رد رهاب و یهبدب ینیدلوا نک یزیکت كنادراو هدا ز

 طول رم هننروص هناک-!ام یسضارا ٌدقاک ار ظن هما طد تروص لر

 2 یاموسرند ااضتق اوباجماندالو صرلتاوا تعارز باصعابواوا
 ندعو چ وا جد هموم تامو سر رار دا اداهب یصاراب دک اال د دوخان و

 یرطهلا لرصحت ندنل# ضورا ب>اصهکر د هب رم«لاومایرب بواوا ثرابع

 ۱ لب یکیا یونس یلوکب ردیا ادا هرللوا ر وشام همط ن د هءاع :تاود

 | باج كنضارا باعا هایمان ضناف یسهکیا رولوا لپ ه ها هسیک

 | ید ضلاف نالیرپو هی یریم بناج هکر دیراصوص دارا یرلکدتا
 | یسعچوا . ردباهصقا هک كيب یا ھن یب وط قر هلوالخاد
 هرژواقلوا یراصوص2 دارا كنضارا باع هنن هلرءان صاف هداب ز

UT۱ رکبعو نالیریدتا حرط لد و اتم هارد قرهلوا تاروهطو ق  

 راس وقراصء عقاو هدنتماقا تدم كنب رابحاص هدار دوخاب و یرویه

 1 هر روا قالوا صیصحم هشتالو ر وما والت دالر هظفاحم و طد رو طط

 ۱ كم ترد یونس نده ا ات صضا رک ذلارام رو ")وا ربع یار , ناثلوا ۳

 داوع كد الب ناطبا طس ن ك در وب 3 ها هک لا زو یک أ

 هسیک ۍللازوبز س عوج هد ۵ س ق رلقدلا هرژوا قلوا یر هدوص#

 ۱ لیصحو هیت ادةنو لیمح ەرە * زاها دی ۳ هدنروصول هلذلوا هجا

 آق یلایلک كنس ەفناط یطبق نالوا روم دا هدیاباوا ها نالب ریدتنا
 | رولرا غااب هی ها هس باک یلاز ویحو | ك ز وفط اب رفت قر هلو | لخاد

 ن دیش دل وا لالما قلعتم هب یر بناح یرادبعم ی اب درصد ق دا

 هسک زولوا ز زول كی یکیا ناټلوا لدم هلیمات یار و ضثاف ندرانون

 هک ویکیا كي یدب لصا دا ربا هلا هداهنورف ندروک ذم یاسح هجا |
 حس ۲ تن

 ایام



mr 
 |  ۲(تردبسس هجرت كب وتم نالوا م دفا روزت نا ۱

  ۱روما هفاک هکاک هنآوب نددورو هداج رن كن رکسع هساارف رکص اع ۱

 هنا رف هنراباتود لاژج هذه ةلاطا نواوا ی ر دمو رظات كلوب رم |

 هع روم ام یشانندکع | لر هدنارص تروص یقلاوحا كم رطوب هربتمبزعهنفرط ۱

 یتاقیفح هللا ب میدلوا عالطتسا سرمد ردق هن یدعش قرهلوا ع رفت |
 داد-و قدص لوصا لصف كناظ> اهو تاعااطهدلوتع نرورات وف و

1 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ ۱ 
 ۱ طسا ی دجوربهلخلوا تیرومًامهدهع+,> او ترد بم هلاس °0 کف طهرزوا | ۱

 ۱ رووا تردابمهمالک |
 ۱ ناو الاسرا اصوصمو ناحایس ناللآ هرسه»ندناح هسلا و ام دم ۱

 ۱ تالاحیرلکدتبا تاورقاه الا راد هناياامو تور * لرمصم لقا نارومأم ۱

 | هدیدع براح نادنم هر دق وب وربن دنآ شد نوا هل واترابع ند هغلاس

 ۱ تا ور جد هاا رلشعا تقابل لذ هنهانگتسا تللاح تة .ةح ر دعن هن رها

 ی ههباس تادا تعا نالوارمک رارق هدرباع لدن هروک ذم "هط ره ۱

 رویم هلو انکم ت :اهلازاو عهدز وه ۱
۱ 
 یونس یرهلوآلخ اد یک رک مس رینادراو ارم ء*یضارا اره هروک دمتباور ۱
 ۱ قیفح ن کر ها روت | یی دلو اعلان هب هر هک ا هسک كب امل زوت وا هکاب و زونوا | ۱

 هن راحت هاو زود كس ییا نوایکلا هدر حح تقوهروک هدو

 ۱ هءفد ول و دس. ڪک یللا ز 3 ويحوا كحوا نوا ہدلاح یب داوا جاور |

 هب ةینک. رویم كيب کس د وخاب و كب نکس قعا هدرفستفو یک ینیدلوا |

 ۱ رولوا ملا
 هوا وهنا ءط یرادەم تا کالی رد الوا تكر لرد یضارا

 ره طا یرللود وص هنسرهب هاکعنا فوت نيست هرزوا مأظد كروص ۱

 یوم قجهلوا عفنا هب هلج هدنرلعطق نی > هسا ندنرم+ هلو دیدج یرادش و ۱

 یکیاوب لصاخاو ندروما ۹ كمالرب و زاوج هربخ أنو عدقن بودز وک ۱

 ندنچس# تر وصالروصیرگیدو یلاح نسح كنب رلاوب وص یرب هک هدام |
 نالسم یو دما طوثمو سصحص* هرانوب جا کر كرصم ر دنرابع

 كرادش ید ا یتابعط هر زوا واط م لہ و ارز رددشیمف

 مواعم یییدلاق ِ ن دنعارژ هرفاو * یار ١ هسرلوا هرزوا ماظن یعطق

 | یقوخءامتردن هد أرق ميج هار ولوا هرزو اتاق دوخاب ا نایغطو
 سم س هل سو سوم سم دا الحرمین ی سم سم یاس nema ح یا سس ی سس



 ردها بتات یودیا قروص هطاص. |
 هک ود ر صوصخاة طا هت الاح نالوا یراجهدابوروا هذه لالا :

 1 ندق ر هعنشپ ندهد دلوا حراخ ندمههیطو ینالی ص یررمص و عفن ۱

 ۱ علاقو هژ.د رم د رعت هوا نیه دعو ندبناجرب و ءاش ها رطضاو رگ معیدلواراچود

 | یمالس ل ر میداوا ي .هزادا زومأم ا رظا هوقو م دع هب هز ور |

 ۱ ق>با هنج | هدا نهد فرص یت صم ر یربغ ندسوهانو ناش :اقوو ۱

 | هیابا اا هور ءدام نم امت 4 ردباقف و« هتک ر حاضر قطر |

 یکدلبالرب كت هنرااتوب هلب رمفد تادرمم هعطق رب لنامهم عل دلوا جات |

 ویشا نوح ایفل وا رکروطنم یرنفد هح طقرب لاجالا قد رط لع كنودد ۱

 ۱ رووا لاسرا ههکقرط افوغلم هدعاک

 ۱ ( یلیذ كن هموف رم تار رح )
 | وان دعطق شینوا دوخاب و ترد نوا هدنسانکا یرب رک كدغاک وبشا |
 ۱ ىلع بولوا زادنارکشا د هفاب یراکدتا دورو هئهاکشد طایفد یرلیک |

 نا د ويف نالوا یرکسع هرقرفن كب رک, شب نوا هدننورد لوق |
 | رکسع كيسشپ نواو ۰ یراق دلوا رظنتم هنسافنود كناشاب |

 | كسلک یرغوط هماسش یخ د نوبامه یودرا بواوا د وج وم هد هزغ |
 | نالوارسا هداج شد رع مدقاندنوب یدناوا رابشسا ینیداواهرزوا |
 هرکص ندک دردتیا اشام یب ودرا مظعا ردص هنت اناسولهسذارف رفنو |

 | كردبا هبشوید هلبا لقت هکلاربجو هن راشادلوب بو راو یککیدر وک ۱

 | داسا هە رکسع ك مبل ارش هود ره تلاح یدلبا لاسرا هفرطوب ۱

 ۱ ماعم ناد هرکس هر وک اکی هله ردا اعا ییدادعتسا هب هحاصم دوخاب و ۱

 ۱ لاع> الا عدع ییج رکسع هدا ز ندرفن كيدشد كحمدا ماود هدلاعم |

 | هدلاحیغیدعهلوا سزتسد هنفو را ما هلیئروص هلاکم هیفامعم رون روک |
 ۱ مهدنرکف كیا هب رج یک ۱

 | نکمولعم یدریدبتا لا هیاکع بوردلاق ندهزغ ینب رکسع اشاب رازچ |

 ی دنلوا تراشا نوعا قلوا |
۲:۱۹ 
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 ندلاو میقیا ت ترج هله ج ونی ههفدوب نکا ززا لاو هوا ۱01۷ از ۱

 | ندلا نتروص هلاکم یکیدلبا ترشابم كنهراپانوپ هروکه ط رواکه |
 | دن دلواربدن العاندنا هبلوا نکم قعادرق توو هلهجووب قرهبقار ||
 ۱ یتروص یدعاک كنهتراباتوب هب یهاشترادص ٹر بثاح ه دب ایاوا |

 | نوجا قاوا زکر وظنمیتروص هعطقرب كب وتکهمکیدادا رب رحت لبا لاسرا |

 ۱ ۱ رووا لاسرا «زکفرط هعفدوب |
 | هدرصم هساک مزال يروهط باوج ل وام قفور ندهیلاراش» بئاح ۱

 ۱ بد رم عدفزاو 2 بص یاور قبا سلا ناک ند هيلع تاود فر |

 | لاوما نام هلوا ص# اع ندنفرط دیلعنا ود E فور تواوا |

 | قلجا یتراج كمابشلار : هلارسصم و قع وا ر ههیلاراسشم "یا هب ر ||

 ۱ یو هلا صم دعع هدننایم لود هزنلکنا هلا یروهچ هسارفو |ا

 ۱ كعا هظفاحو ط.ص یر هما عن هدفرطاوا بولاق هدرمص واهسنا رد |

 | لیصح نمر لرکو یتاموسر فاك اد عام ندهموق رم ةب رم لاوءاو |
 | هلیغلوا قچ هنوا فبلکت ندفرط یدر كرصم *یطارا هلبطرش كابا

 ۱ هببالوا لوبو هر: "هروک دم طورش قحههنلوا ضرع قرهلواساسا

 ۱ تمدخرب هداب ز ندسعلوا قفوم هناحونف ۱م سجو می هروک هیهسئارف ۱

 ۱ علامیرورغ لولنابمع هدلوبف رعا قم هدندافت :عا رواوا شلوا هلیلح ۱

 | 4-ذلوا ظوح* ىج لوا یوقرو ذح یذوفن كلوا هتساکنا هيه ساوا |
 ۱ رو روک لورا لامحا ققلوا اعصا عصس "بلاوح ه , هر رح طورش ٤

 | زب وج کش ت تک رحو لع هروکاک الب دملاطء یلاجو تقو هسیاهنره |ا

 | متا روصخ |
 | مولعم یودیا نداننعم روما هدهجرده قرمصقو طبض كرمصم *یضارا |
 | قجلرا رادم هتراسج یارچا هلیانا هج راطقا راح هروک هبهسنارقو ||

 ۱ کنارم مور ید هدهد نع ییجهلوا هدن بهرام یوق نک سرب
 ۱ هدرک رسو قا مدینلب وس هجرکا هدلاح خیداوا هداب وروا اه دهم

 | ر ولوا لصاج هلءا راسا «ماماود نالوادوجوم هداننالوا كم ءاود

 1 , ینیدلواضرام لدن هدلاوح |عیچ وربندنقواواور ه.ظ یودا ندداوم

 ۱ ج هیوا جیم رح نالوا ظوعم ,دئروصو بولوارهایو ناباس# |
 1 هل یلعتاود جا ام كب کج هدزو هجو ولنا ندنطصءوبشا



oy ¬سس  nسیم  

 || ن دنهج یغیداوا خاو هد دفا سد ینانوف ترد هدلوچ یس هءاق شب رع |

4 0 ¥ 

 نویس هظداع بن رفتوت و راکرد تد ووص لاک هدنلفن هرم د هدر طاو ۱

 ۱ لولم نو تواوا واود نما ین ر Kus هداب ز ندر ۳ : لا ز رول یکبا

 رهن زوب قلا رل هسا دار ىس ەغىاظ ناب رعو
 ۱ یرالو هشد رج ند هیط هلا

 1 نی ن ددرط و كود ره لار حو رهاط یرلفداوا ردا5 هدش ودس

 هلءا وا دوحو* هری یالئوک سب نوا تا ۵ د هروک ذم هعلو هد زع

 ۱ ,دنوک و دفاوا هبا قییصت ورمص> نامه قردوا فاتدرف ندنفر ط تا

 | ناب رع جا هننرارح تدش فالوج ردرهاب و رادو# کودا ناسآ ی مد

 افتخاو رارف ه دتهدخ تقو تاعقدلاب هسدارلن و بودا له رس

 هد اط لید رقد ی رقن 7 كلودامش ی ودرا ه ده ةلاطاو ی رلق دلوا شعا

 ترمضح بناج ندف رطرب و کر حیر هيم السا تربغ قو رع كن هوق رح
 لاحرهدیرلتعرو لی هت نسخ و ناطق ناتلوا ضرع ندیهاترادص

 سا رع هوش ندرلنوب رد ااضتفا قلوا تله هن ر هر و> رو ندزفرط

 بولوآ قیرطیکیاقج هاو وصو قجءهزاوهرسع+ ندماشرب قر هیمارضوا
 هعلف ید لع یراکدد 4 ردنکسا ریدراعرح هحراخ یار >

 ۱ دم دوم صالا شقو عساو یار وکر شاروخ سرر” یار طا نویلوا

 ۱ هدشناح ماضر نکل رد-هفاو ینمو ماکصتسا هلبهضو بوط رغآ رفاو

 ۱ نشو فا راز ؛وط نا وار 1 هد دعا دمو ندناروهظ ام دوم

 قعانوط لی یراق رو یکاکم دلبا نانخا ةدعدیجدهنرا او هعشد

 ! يوا شع ادا نفعو كنرلب و ا ود دوحوم هدفرطاوا نوعا

 رد رهاظ ینددلاق ماککسا نخ هل وارا دم هب هعفا دم هدم وقر ء لګ هل وبندن و

 | كتەترابائوب هدشومآم هرم ندناحوتف مفاو هدشنامن روخا م دقا ندن و |
 | كس , زوهط نأهی> هنهرق هدقو5 رم لش هذيلا رداع یسهظخالم |

 تهر , هلب ول ید دنا شاوا مهم هب 7 رغ یاک ی رک مالسسا لها

 تصقو عرب ندد یک اه ° نسخا ندكلا# یندكاۆا یقرصتم لی یطع

 نردابص ههاسهتنادخا نزا دادزیسا یروآ م فالف ن دته ید دلوا

 نکیاند- لو تنطاس س وءاو ضرع لیک و تاودو ند نیلصم

 او زا نیناک و روا هلوا دوم فە یراسح کش رخت كف نوفا |

 ۳ دقیق درب هتک رح ا یودراو ۾ هزه اا
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 « دنّهلوا لافتشا نعرکسع ولتیاک ہ دفرطاوا رو یضااب هلغلوا مولعم ۱

 ندنغلداوادوحوم هدءرغ هلبا لوا# رغ كر یکیا ید كب هاربا بولوا

 یرادعم كم زوتوا قرهلوا یر کسعاشاب رازحو نوا ̂ یودرار طظ مط

 و 2۶ مویلا ید و راکنا یدسوا رام نسا بدلوا لصاو هب هز رک ع ۱

 ندنرفدلوا هددو ناجا هاو داش رغ لحاس هلاطبض ی وس |

 تی هاا ی راه و طض یا مارش وف عقأوهدفر طاوا هعدد ۱

 جاش دنا تخوا هام هسداروا | ا رفظ ۵" حف روک ذم ل رادادا |

 روصت ره "هام مدد ند-اح لوا دووا ايق هل رقت یکم نه ادعا مو لک ۱

 E ا

 هبراب توت موس ص نکا شعا بس ی هجردول لاح نرو ص ہدف رطو

 A FE نالوا ضراع نے صو له همر روا یتیومأم ار را

 ےےرا شاوا ی دوه شد ا لاربح يکددلیا برش * یماخو كا رګ

 تااح ناسنلوا رکذ نکد ی دل ہد ا فرطر یب هاغ نب رکے عا خد
 ن دنئار رع یکیدایا لارا ءدرط یتیداوا رارقر و قاب موبلا نارح

 تااحو بولوا تبات ن دنردام هر «al باب حو ندناول#» تروصو

 هدادعا درب هدا یولعم هله>و 4 كلوا هسارف نالوا هدربهم نورد

 _ روش روک ینیداوا مورجتو قعح ید
 بناج هنسسوب « دشلأم یار رح نانلوا لارا ءرفرط كءوس رم لازج

 قلوا فلت تادلس رول زوو كم ن درکسع هل ر وه طا وتاع هدر ضم

 رطخ راهتخا هلا تموادم هرف-هب هدّغیص موم لولا یتآ هساک مزال

 هلا هيلع تلود هلب هساو | یسهیلخ رم یلیصا فیلکت توو را

 بواوا ر وط نهو ج ردنم یعهرابع ردراکرد کرو دوع

 و ٩ دئاوب م ویلا ص: .صخ؛ و جار سا هد دع ماکحا ن ك دهروک ذم راو

 مزال یدنوا تراشاو طب هلګوب اه فا اخوان <+ قیق كتلاح

 مو لکو هست هسهفاسم كەە ساو *یضارا ر دوو نالوا هظذا لإ

 ہداب ز كناطاس رفلز ویٹ ك ارظذ هز روبحم ه هلام فرط فرط

 رولب هلوا لصاحەل ندنناصعت دوخاب و

 یرب ره شد رعو هب ردنکسا هدنلح رکید كن هر وک ذم تارب رخت تالذک

  . . KON FFعباس و %

 تب ودار رک موس ص لاح یغیدلوا ناب بت هراثم ی دیلکرب كل مهم



 که

 هرم خانو فلوسن "هدنع یسارجا روک ذم بورت نالوا ندروما مرا
 | هحرد ید كلا هدلحمو هلغلوا راکرد یکیدلیا اضتفا قوا راحود

 یدتا اضتفا قملوا راعشاو طب یئردن
 یفیاکت هلیمان هب رفس فراصع هد نمدورو ل :اوا هفرطو موس لازیح

 ۱ e کا ینلس یتیدلوا لہو? هادا كنكل#؛ ردنا حرط ہد دع

 | ارظن هننیهج كنادعا رادام ار اد ندحر داخ هدااح ییدعتنکا بور دشا

 لاهالا نی هسالوا دارم قوا ارجا یرمیدت كنف واوا ا فاك

 ندقرطو د لاح موس رص ردقوقرف ندهطوتییئامدقم نایصع

 هروک هتفو هةشن ندکی دعیا كر هدحاو هبح هد هن رخ هدا رع نیح

 یا هک ها هسدک كب تلا اس رفت نالوا زواصم ندداریا تال هنسرب
 4۳ حد ند ردس دفولد هک E هدابز ندا هسک لب

 هن راه رورضیراضد قایار ار ظا هثنایغطالرد رهف ندقرطرب ی دانا

 هل لب ار ها ردق كجهدا فو و ةف ولع هک هل رکسع قحهلوا رادم

 سوتسغا كح هلکیسهدام لیصح هدنروصوت بوو ۱ هدهلاعسا م هحرد

 4 4 راع لاحرھا هع" وهل واو یکج هلک مزال ۳ اوا رخ ان ردق دن ن رهش

 و ینج هیلو ا ن 1۹و نهد قرص هل صحت رها هلی رە لاغتشا

 یادا اده بوبلوا قف اوم هلوءأم یتاسیفط لینرهن کت ی هشتم ول
 مزال عام یروص هرلت الو صعود نالوا ناا# یر ندفیلاکت

 ینیداوا يع الا عقاو دعوت ره تالاح بواوا ها دشا ۵ یکجهلک

 ردنکع تابثا هرکفرط هلا هریتعم تادئس

 ناتشطاو شیاسآ هح رک | هرو ک هژاح رهاظ هدنناح رسم هذهذلاطا

 دادعتسا هزایصعو تعاطا مدع كنيلاها جا بواوا نانا یراتروص
 هن رلهاوخد كردا هدهاشمل رظان د نشد یرفرطو راک رد یرابغرو

 راکول ردراکشآ یرلفدلوا را ظنا زود هدد هنروهط تالدین فاو
 كيدا مو یرلقدلوا ناشد رو تنشم لک لع بویلوا عفدعم هیاکاا

 یتسیعچ هسارپ و مارآ هقدر بولوا هداج ت سوا لرصم الاح
 یکجەداراسخ نا را «رفرط رد هرسصه نو رد قرهلوا دارم هر ندر,

 مع ندربصع نورد ید ه-سلا هد هما وا تب اعر هظعت مسار ردعتره و

 ینیدلوا دکفر د شد دادما عطت ال هلی اسرا حالسو هدا ههبلا یموء

 دج مولعم و



 موسم لارج هرزوا ی واش ثناعدا هب یه هراذص ترمضح يک

 2 نوعا قوا: گر وطنم روح مات هبعطار , کیدردوک 1

 و لكنت.هک و الی * یکنوکج ا رگسع هد ما لواو لاسرا ۰ نکفرط

 ی و لامپ یس لذ هد الوا وع وا دانا روما مد هد هد:

 هدلاحهن یرکسع و توف هدیدورو نی هدناح رم صد كموحع لازیح

 r دن ید هعف دو هعشا ندنغادلوا ز گم وان یوا

 هل وب هلبا رک. دی نالفقاب بواوب یدنو لار هب رع نصا هروک ذه توق
 زروبح هب هظفاح نسا او فارطا هلو یرالع دهن دهن كولقار

 لا ۱ كولع سم روتک ر ود صم) یکی کم دوم لاا هک ا

 قاتل كرلنلود ولوا یک هیسورو هزلکناو هيلع تاود بویلوا كَعا

 ندیا روهط هر ندر هد عرکسع ردکع | هلاعم هن رلتوو یرلک دعا لاعا

 نوشروفوروعهکودو هاب ےن تورابو WE هفشد چه ل اصن هلوةم وب

 همرق رع تام6* هدفرطوب و هدیسر ها هحرد رءارطضا ید ندنتلف

 ندکو کشدیف یکیدلکهدوجو هسبا شّفلوا تمهفرص ردق هنره هثک راد
 ك كنس هناځر اک تورابنالب ر دتا نادحا هد: هن اح هدود جزا بوا وا هدازا

 هرکصذ دن وب هدو ندنهب دلواد وهم ی بولطء قور رد او

 رداک دظوحمم درد ۽ نادیح ید

 رنز ماودلا ی هساا هدفرطون بوی اق سم هما | لرکسع همش نل دو ۱

 ی ودیا هدوجو هحرد یسهطداح كنادیا هلءلوا یلوئسم یرلتلعدءرو

 تا هت تب ول ند نەي رکجو فلا وط شەر ونک لالک ند 4 رس نگو

 كن هسبلایرب ندهب ود بابسا شا باجما یتیروهط هرزوا ترعک كريخز
 هدرگسع هدرک رابه هنس ون ی تولوا رها طظ ینبدلوا یهدام یا دو

 لی ۵؛س نک یرادعم را هتسخ هعفد و نکا راکرد ےس ج نامه

eو ا رو ا ی هلا  f 

 یک ینییداواءهدراهدام هصنر وجودی ندرت ا

 قرهلوا نالکبشم *موالعو یادم لوا ل دوحو یھی د هد اوب

 هل هک مظع جایتحاو یراق ندیا روهط هدنصوصخ هجا هسعفدوب
 e" ر ۰ ۳

 : تست
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 ۱ بولآ هرب یراکدتسرا ه-سدارواوا قح هیئاص نی راع یرشناکرذاب ۳

 ۱ هدنژ هعاندهءوفد هلا ض هو لخد ندرلیک رک هوا من ام هسک تودیک

 | دق داوا ضرع امدقم هیالعا ریس باب ندنراکدتااجر قلوا جرد
 ۱ تولوا نامرف هل نون اه طخوید هلو اهرزوانو او یکیداک واوري دم دهن ام

 ۱ ناسطاس مدحا دح توردنوک یراکب كلو هرب ود ین هماند-هع لوا

 مایاب و مر 8 هكا توالوا در دمت هدشاامز هار باتط ناخدچا

 نواه دماندهع اد دم تولوط ررعه یجدا-مها رباط راک دنوادخ

 هتف الد تکو تنطلسرب رس هلبا لالحاو تداعسو لابقاو تلود بواب رو

 لوفور لانایو یریدونونارف یرلپجم:االاع نیغلواعقاو مويا سولج
 جدن ندنرلکهلبا اجر قلوا دیدجت یخد هدم رشنامز بوردنوک لا
 | ناشوارکذ هکعدروسو مدر, وینودامش هاب دهعود اد دګ بوذوط ررقم

 بوأوا مدٌشهارو مد تبان هد دوع دا هک مادام یرلکب كل ورود

 یی رلجارخ > و یی ران م لی>ح هل | تعاعتساو تفادص هرزوا حورشەەجو

 یادخ ندباقلح یراکوکو یررب هکمردا نیعودهعیع دنب همانا ادا

 9 تا ران تا اط دادجاو نوا مدر نوت لاج لج ا ٠

 E لوا د فرد اا ر نویسم و

 ار رک هنا ها لع هیج وم e دماندهعو اعاد تو. وا لع

 فااو ¿ لعسو ٹا هنس مار طا مرح خاو ایف

 () (1٥
E Oهل نالوا  E e۸ هند رطیروهجج دسار و  ( 

 LE, REN وب لارج هدنچ وایمرکی كسوتسغا هام نک
 ل.س ودنک یسئرا كموق رح مول بودا تک رع هب هساارف ندو

 یان ندکع | رابخا مدقم نکو دا بولط مدورو هطایمد ةاقاللالجال

E,نالوا کد ی هیس طظ حالم نه رو ص هدو صم نوص داش  

 یرل-روص هعشو ەش لدعاک ۱ یر رو۰ . امرو طبعه دورد هل اتار رڪ ر

 .دنداعس هنانسآ نکا ی وءهاتعرلوضو هفیرمش ماش كنبات رے > م ارجو

 ۲ e ان سر حسب بس

 4 بانج #
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 سو ست سس -

 ار ارز ن دنراد رط و د کو رب کک ۰ رکص ندقدلوا را لب او

 | هر ودو رکر انل وا نیماو راد تا ما ملا و واد مهرب ول وب رال فکر رب هلامو

 | هجا شب هدزوپ ندراکنرف رفیربغ ندرانوب و بو ر وئوا هدنسوبف كينو
 ا بو دبا سلتو هلی هکر اب دانا طرش هلهحو ود و هانا € هرزوا

 را هیلآ بودی !تروصوبدردکنمودنک نوجا كمامربو نکر ک یعادءالراکزرف
 ندرکدو ندهرف هناوا تف رک عاتم لوا هلوارهاظو تباث یز هلیح هک هل وش
 هرزوا یاس هلا س هدزول هدنراق دن اص توروتک عاستم هل و سا

 | قح هیعاص یب رلءانمیزرحانلرارو صو هنلوا ضد و طط 4ه ماع

 نالوایراعلاو بويل وا عداه EG رهتلبا هدرب یراکدتسدا تولآ هسدارواوا

 | نالواهدکیوءر ود یردهاشو رهلآ هسوا رولوا تباث هلعرشرکا ند 2 3
 هل وا E و ه دشدج رب الوا یرلولا لرر وب نه یرلن داهش ل 3 و

S1رهلآ هساارولوا تبا هلعرمشبوراو هیصاق هسنا ن دامس یرلعلار  

 واجروب هکلب راه توط ینالک ند کینو هرب و د نوجما یبروب كرخآو
 ندع هس ورح كلاغ را هبمیا,دیعر ويد نيد ندر لوا نسراهت نوط یناهسبا مک
 هرژواتداع هکر دک رک هل را هسچاق هکنو هر ود بواآ یتقزر كنهنسک

 یرب ندکینور ود هلو ي قرد كنه ات هنلوا شتفل " یجدهدنآ ||

 لخد ما اوو ىج ام لات دب هنفزر ه-هسلواد ره هده هس و رګ کالاع ںواک

 رنک الوهرزو توادعو هملبابلط یوزر بواک ییراوندنا هکلب هیقیا

 دحا مه ه--هارارولک هتراسح هن رالبا لزروب م راتاک رزاب ندنرلتن الو
 ضرعاکب هدا زدی! ناز هتک ندعهسورح كلام هرودنک و هیلواعلام
 8# دهعوید هلب ر دتا نیعت یرافزر بوئلک ندتهح ۳ هناوا

 یراناکرزابكئوءر ودیرع ندراص وصخ نانوارکذ بواب رب و نواه
 عقاو هدسیلبا مورو هنوطو لواتسا یعاتء یرلفدلا ند هسو ر ئالام

 هرزوا هعدق تداصو لوا عنام هتک هدنرکدتا لټ هراک هدراهلکسا

 تفر فلا الکل وا هرکصن دن رک دلیا ادا نب راکرک حدا یا هدزوب

 هلفعا وا تاد>ا را تعد ین هرکصتدیدعسو هيلا وفا ی هب ردصمو

 هيوا بلط زن تن ی نر دزاب كلو هر ودهدنراتال و يا مور هلج

۱ 
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 كح و كدا A رو نوا هات دے هع هن رلا ندلحا ی راک دزنسوک

 ۱ كن . رل هدا دهع ه دش امر هار باط ناش ةا نا طاس ما ما

 ۱ انوا یرلک داکهدیا ادا ندءدق ندن رکداءااحر وا دن دم

 رله رهدن وک هل راب: هرزوا هعدقتداع لاسب لاس نب راب رولیف ی زو

 هیعاواباط حار > هداب ز ند رول هک زوشب كب , کیا نوا نائلوارک ذ

 ندنر کی راسو ثب راو دنک و هش رراصحو د اتك و کن كرارو نحو

 ندراهنسک نالوا هد دامس "هیاس كابو ندرا آب راو ن درا بشاب وسو

 ی رلت الو یز ههلقمدقا ندنو و هيم سرا نان زو ر رض هوجواا نم هجوب

 ناماو نما هل يج و لوا ورک هدارا ڈاک هلوا هدا ناماو نما هله و

 نوساوا لاو یغاب ندرللبا نالوا هدشناوح كروب و راهلوا هد ګا

 دحا دیو هلک هن , رهعلد كلزروب ص ن وسلوا ندشا و ندور

 راهدیا ترا هدم هسسورع الاغ یرلن اکرزا 9 هیلبا لخد تورلوا عام

 تچ زود الخد هتسک هن رثیوما ان مک زا قط ر هتل راق رر ر دیک توک

 یرارحات سو هر ود ناناوا کدو دعا تبلط جا ندرلنو و ههر و

 هدز وب ن دلوا هدنراکدلبا تخورف نوروتک نب رلعاتم همهضو رحم تلاع
 هدزوب ندنرعاتم یرافدناص رار وب م هرکص بواک ہلا لرک هسقا یکیا
 بواک یر ےلہا كيلو هر ود نکی وا نامر 1 قلا كرك قا س

 رع رارجات دنرت الو يبا مو د یرم۶ ند e و هنرداو لوب اتا
 ندر ج وا بول آ هسا رمشنکیا كل رک قیاس رارفر ندراعاتع یراقدناص

 ند: ناجا هعطاقم جفا ك يز وب جوا هلی چواکرکلرعات*نالئاصیرض |
 هدآ قلاو تویلوا علاض سف مهوب لاا لیه؟رر :هرل و الوب لماع

 تویلبا لخد نیما ندرخآ مدیا لست هه راع ةن رخ هسقا كيب یار

 یراناکرزاب كراروب نه ندلجا یرلک دایا ما رملاوددنوسلک هل او هز رزوا

 ندزک دو ندهرق ندنرات الوو یلیا مور یراکب ندر, چ وا ناسلوا رکذ
 قلا هعفآ یکیا هدزوب قیاس رارقرب ندنراعا-تم یراقدناص بو روک
 دعا یکا  دزوب هدرار یراقدناص نب راعات» یرلناک ر زاب ب واوا ما

 كی یار .دیآ بت و هئالوا یلماع رک ندنرافرط ودنک یرلکرک
 یراب ےاباو رل ہدا اس بوروتک هبه صاع هنر ج هرز وا یرلما ملا دعا

 د لزا 4ب جوا نامش یلم رک نالوا ر د کرادیا رک هل مر

 هک جواوب ¥
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 تع نه رابکیس هرفس اضتفالا بس>ح اشاپ فو مظءا ر دص هکنوساوا

 وشا هلفلاق هدنوامش باکر مرلقاجوا ی رالوقوق مالعء هاکرد بویلبا
 تاک دلم ال. رکن یترودلرب مغول زور جار > اب رلیج اوم مر طسر

 ندم هناو رسخ "هرخ اف علخ ب واوا مهناک ولم عبط تیطوظح بجوء
 4 !اا راداکر ر هد ردو هڪ. ر ورور لا ضناف رو« بولر اکسس

 هننرمغ نامه یر ی واسکح | هکقادص شود یروک م دلبا لاسرا

 نالواز وک رم ویا امد ه«هناهاش تلودو رع ماود ب ونا دت

 كف ادص "هد-هع لوح هلر ارحا تيجو یهاراکو تهادصو ت.ارد

 تود تداعی هب هی رفسس تامزاولو تربغ هل القاع م در وءا ةفاک نالوا

 هس دهن و راد 4 اف توراب و ها وطو هنا سرت بویلبا

 كم هااها- ۵ هسو رک را هتم هه ون تاوقا كم هیلع هبزاتیآ کسو

 ت« ۵ قرص ز دنوکو ره هنس هس راحو هظفاح ندادعاو رگمودسیک

 لی طب تبویم ودکح تجز هدیشر ج ههالادابع هود هراعباو

 ند بواآ رخ یاعد ن دکر ھ لردیلنا ااعر و ارو تناص واية شا

 هللا ةبابعب و هماعتاو راثذخاندنرارا دغو ناخول هجارف نالوا هل ودون د

 هر 6 طل هیلک لابن “ي ا دولا ت ئاخ ې دوجو اب رق یرمه» مج اوا ییاعد

 یس عهروک نیس هیلما ترظو ما دقا یوعهویروص هتابسا ۾ ا

 جارما نسح هللاحر  مرلق احواو 9 لاحر نالوا هدسوبابه باک ر

 هرژوا داحاو قاقنا اعادو بوت وا هلي کلر . لک وک یصوصخره ب ویلنا

 نس هدا تکرح هنا وجاضرو هاو داص هدم هیلءلود .ناودد تواوا

 اضرو هناوداص هدعهباعتلودو ندربا ۳ هاکندو س نیلاعلا بر بانج

 یزک رز و توبلبا زز رغ هد نادى رااشیبا تریغو تک رح هلان وچ

 یمال سا یاولو یهدهو روهعم اءاد یره ودوید ندو نونا 2

 نیعآ نوسایا ناس>ا تءالسو قف ول هدلاحر ه بويل بأ رفظعو روص۰

( :۱) 
 ( رادص اه دنع> یراکرک مسر كنواکوهرب ود (

 (ر دټروص یل اع نام رف نالوا شارو )
 ماظع دادحا نومو> رع یرا "رنک و یر اک كيو هر ود مدقا ندنوب

 نر تعاطا هل هافتحاو تفادص هدرلنامز مهم هاو نلاعن هللا را
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 كجا ر وج هب هلاص»ربخأتالب هلیلارق نینالجم ین رهاجوا برح هیلع
 نیلود هدامیجنرکس) رددهتء هرزوا قلوا یاس هت داد ماو

 هر اکج هدا تو دو نهذ قرسهیجد ترا و-ا كن رانا ر ید دهامم

 مرګ یس هلم چ وایلاازوب كم 1 ىلا لطفا اهحاصیلع هر و رڪ * یی

 رهشی هس قرفزو ید كب كناراص) ع رب و قو ھوا كنمارطا

 و اد هو راک كن هماندهع نالوا دةم نالودلا نيب ینوک ی د اسو

 هلو ص یس ہد اعا ك شنا ۔آ هرزوا یھ و قو عفنا هیف رط یطو رش نالوا

 :A ا هدام ی زوم 71 2 رو دی دو هی

 هد دءلوا ENG ولوا نکو هد هتعهیاا ی همانع دص بوت وا

 ط ورشم كن هد امزوعط نائلوارکذ هغاح) هناوا هژ دام ملت داف هر ا

 رد ماس> ی هژدابم یز ءان دص هدروڪڏم تقو هله جو ید داوا

 نوا ههاننصراب ندماودلا ىدا هيلع تلود فرط هک راز نوح قوا

 رهءهودنک والم او مقر كل سعوشاهرزوا "روم ام یادم زراص مع

 یسدعلبا صخ كهيلارام لار تولف یضگ و موت هژرع راصهاو

 أ تب رل ص رھ نیف رطوددیدنلوااطعاو هدام هل. ك 4۵ .طقر ییعهرابعلا

 یرل صخ رف م هلعتاودیدع هلو اروط سه و رر عهدن راک ی راک دلبا هلدامع

 قرط هم و3 رم داود هبا ي هج ج وم كس نالبرب و ندنرلف طامهلاراشم

 ر 1 قلود د نيټايلڪس هکعادام هليب-سح قلوا رهطاویهدد
 ۰ تاوده وا ت تکرحو عضو هن وکړ هلو الخ كداوهویشاناسناوا قلدصاو

 یف ررح ردهابتخا یی یکج هیماک هعوقو تک ح یربا۶«یخد ندندنام م ہیلع
 فلاو نين امو مشع ثلث ةدسسا هف ملا ةا یذ رهشنم ثلا مولا
 فرمشلاو زلال نم ةر رم

 ) ۱۳ سن

 نیساشاب کب وا یر م تو 2

 كم و اھم هر ا کص ندیگیدلب روت طا: ا en ماجا تەالتب مالسی |

 4% کولو 3



 جاشح هدادما ب ویمهلوا روبات هنموعه تامدصتنول هسسنارفنکیا
 قادونزا ههیلاراشلارف هبلاطاا یدلیرلنرضح نامعلآهاشد ابهدق دلوا

 هدهرطاشیساکلا نوا لیس و یک اتناما هار ET كي نوا ند-فرط

 هکدتا باعا تاک ر > فح هوا هب ھلو لف نعد اهدتمو داوا

 ردیادعو با لاق یافنودیوقرب هدزک د ځیاوهد فرو ؟هروک هنساضتوا

 هسلاروا وا رهظم هنموع تاک رشم نمد کلام كنناجدح | هدام یجند رد)
 ندنکجهدامایق هنلافشا هلهوجو نوحا عفد عو كنعد رکید فرط

 نالوا مو رهظم ی رادادما یکج ه دیا زب وج یلاوحا ودنک هش
 ید نوعا قینماو شیاسآ كنکلا ع ودنک نیفرطدح اول ااطعا هفرط
 طرشبهدنا تناعاو دادما تلذک رخآقرط هسدا رداهناعتسا نامزهن ره
 فرطنالوا ن نیعتسهیرک اسع یرح ویر قحهثلوا توعد هاعتسا هکن 1

 راخذو ناتسند ااضتف انوحرا مما كنم رک. وق كج هل رب و ةناعاو هيل سب
 هدام یعسب) هللواهراداندو رطتلو د نالوا نیعتسم كلذ یر هب ھار

 نوعا راسخ لا صدا هبن رعن ک٤ هننرا تاکرتسشهن سد نیندهاعنیلود ||

 ۱ هنر هيف راک رکو یب ر> رک كنوا هدا رف بود اٹ ہشد هایسا ندیااضتقا

 ودنکو رایلبا عنم یی راناعر ندنراجم هنوکر ههلبا ها رفو دس یی رنو
 زب و اهطقییجارخاو لن برح تام#هوراخذ نوا هساارف ندنرانایا

 لورف زارمحا الب هرلنا وأ عات هنو د یرااقنود كنيفرط سکلابو راهبقا
 | هناوااطعا هلا هجار تاثیف مزاولوراخذ یرلکج هلببهلوا جاتحبوئاوا

 نالوا یراج هدنراناوا نینابلصس یرلغوبشاب كن هیمال-ا ی رح نیافسنکل
 تصعنیندهاعنیتاودهدام یصلا)  رهدیاتناعر هش دعاوق تراظن
 هت راو ن .EE دونالوا راکرد هدیرلش و نیمه را د کک ریشم

 تیفاو شباسآ ی ۳ دیه هن راف دل وا راکشهاوخ هاب و ول یی راخامر

 صضوصخوا و هلاصصسا نوچ زرب رب یداوف نج هلوا مزاتسم یینناج
 رردیادههدو دعو هکمو وهطدارهلر هر ؟اذم هناصااخو هلا تسود هدنرش

 هلبایرخا لغاشمو قوا فو رمص«هدصتهرب یثوف كنيفرط هدامیجندب)
 نیتایلعم هذه ةلاطاو راکشاو ىلج یودنا ندزاوا مزا قمالوا لوغشم

 نالواراک ردهدنسارایرلفاجو!برغناناوب برا هل اهسنارف كالذکو یلارف
 تلود هلغوارادد یتددآ واربام هر هکر نشه تحل صم یدادتما كە راح
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 لضقا اهبحاصیبع ه وب ترڪ بودا ساسانو مظنو طدرو دعع

 یگدرد نوا كنم ظعلانابمشر هش یس هن جوانوازوبیکرا كس كن هی ا
 صد او د بج . وةر و رش نوا ط> نالو ارودص ەت ةا.ةرم« ینوک

 لار و عواقب قاوق كداوع روطس هدنر اکر هدهاوم یراک دالا هلداىه و

a1 دورو یس همان د د صد هلتطاسو هيلا یوم یسعلبا صحم كهبلا واشر  

 روما ردم مالا مظانع مظان ماعلا ماظن مشاربشع مرکا روتسعد یکیدلبا

 تلودلا ناینب aN GN ی اا رکذلاب ر اها
 ىطعلا ةنطاسلا سومان لمم لالج الاو اما ناکرادیشم لابقالاو

 لعاب ییعال ئاللا فطاوع فون و ةف الا بد ره بد رھ

 اشابارص فس وب حاحا مگ ۱ یو قاطم لیکو مش هدونس ع طعا رزو

 کرد ندنفرط هل ابقاو هرادتوا دیتا فع 9 3# ط ۴ هللا مادا

 فرط قاق داوم و.شا لدم وا ناو ضرع هم 4ناهاش هابتشا رهمس

 وبشا نیفلوا زغوابه لوبقم بوا لوط ربتعمو ررف» ید ند نم هلاکو لم
 رووا نا و رک ذ هژ.دیع هکر درا هدام

 مو هنس هر زج هطاامو هنن راک اایلاۃ اورمصم لول هسدارف هدامیلوا

 تلاحرب ینانم هنشب اسآونها كاتاود نینایلصسو كن هيلع تاو دیسالین-او

 یارق نینالعسو یرانرمض> ناععلآ هاشداب هلغلوا راکشاو ىلج یودیا
 وعشآنالوا راک رد هنهیلع هسدا رو هکر ردا دهعتو دعو 4>ا رم صیرابانح

 ی هلاعصخ دصاةم هناک قحهوا هدنرلقح ودنک بو دبآ مايقاعفتم ههراګ

 ندنرزوا لرلت الو ناناوب دورعج# هنتاود یطاسا كوا هساارفو علم

 زهدا تشذ هایسا ندیا اضتفا كارتشالا نوح ا مفد

 دن رلکدعامایق هبهراګ اقفت هلهج ووب نیندهاعم نيود هدامیهکیا
 ره رج | مد ما رنلا نل اص كم راز رب هک راردبا دهعاو و ءان
 هيا ادع کر ات ا با ءارتشم ن سد هب هملیف 2 امشهیرخآ

 تقفاوم هث را هی رح تاک رح هکر رداد ءو نیت هام نیاود هدامیجچو
 یاضنعر ورهرو ما اظدو هطدار هر ؟ادلاب ا هرزوا یه>و قوال صاح همان

 یس هرم اح لاوحا كايدناڪو یکجەدا باجا یاکرحكيفرط تراوح

 ر هیلدا اطعا هن رار ر ارګ رک و ار لرک یزادادما ینحهلوا دعاسم

 لوغشم ه هللا هلنوقراو هکرتشم نعد هدم” ایلاسا یلارق نینایلمسو

 1 نکیآ # 7
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 ناطلسلا نیا ناخ ماس ناطاساا ناو خا نا ناقاخ او ناطلساا نا

 ند رغ ورم الخ نوبامه فرط منا دا ناطاساا نا ناخ نط صم
 رهاج ا صم oe میکس | هللا ءار ۔ک رات 4 ر وسعلا ا ما راف

 میل الد تحاص راقولاو تإ لابذا بحاس هبنارمصتا | طلا
 هللا متخ رعود ودناسدر ذ یحدرد ولت عن لار نیا اس راشعالاو

 عير قوت هدادبااو باوصاا لدس أا ےھلاو داسراو هاب هیقاوع

 هل هرارعلا ماد ءو تاود ۱ ۳۹ هوا مولعم قحلوا لسصاو روا

 تبوعت كاوو نسحو با و دو نالوا راکرد هدا قلود ني ايلڪ“

 عطقنال كنول هسنارف هق-شب نداغر دلوا یب ولط كنيفرط یباککساو
 کالاع هل مسح یرلبدصت نص رعد هدانک او ف ارطا هلا ده ع ضصوهن

 یر دصق ءوس جد هاتلود نینایلعسو راک رد یراهوعش هب هیلع تاود

 ا د خام قفاوت نیساودلا نيب هل تهج ولو راکشاو ره.ط

 كل رتسم نعد هلا نیدرط یااعر نیمأنو نينا كلام ظفح ن دنغب دلوا

 "ودهشاعهرر نوا لاطبا ییدولآ صرح دصاعم كلوا هساا رو نالوا

 شل رو رارق هم ایف اة هب هب را وبشا هل دفع ه> ره٥

 هو أا داوم مظن و و هل اکم مر اع دوع هد ابل وا ی ست و دوا

 لیا مور بولوا رومأم هلبا هلماڪ تصخر ندعوا فرط
 هال-ضفلا ل صفا ی رها ءاعلا عا نالوا یسهیاپ یکلر کتیا
 تالضعلا لالح هی دلا تالکتلا قاذك نیعیلاو لا عوش نیعروتلا
 فقوئصد فوفحا قاق دلا زومر حابسصم قیافطا زونک حاتفم هينيقلا
 یا هللا مادا نمعع میهارا دی تسلا ریه ال وم یلعالا الا فطاوع

 راعفا یاتکلا سسر نالوا رومأم هللا هلاک تصخر فالذکو هللاضف
 صنخما یسالارطغلاو مالا ردقلاوذ باد لاو نولفلا مهاچباتکلا ةرهم
 فشل ةفسشإ فشن . راد هولء م اد فطاع دچا باهولا كاللا هنانع د زع

 لارف هلم وا اطعا عوام ۰ ه:انص > رنوتعم هل اهاشدار ر نوا ^ طوط>

 یسعلیا هت روا صخ ی هد اهلا قوف هدغداعس دناتسا جد كهبلا راشم

 مسلما لا ءا ما ةو دق ناناوا نييعت هقافنا وا هماننسخراب بواوا
 هد هیلیط:طس هسورح هلیارمس اب هبق اوه تّم> فاودول نیط:طبق

 هنرزوا هدام زونط ینآیرکذ هللا نیفرط *یضارت هلاکلا دعب تاسهفدلاب
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 تعراسم هلا سرا یب رلام سیا ءرکفرط بواوا لئاز بیرو فوخ |
 تمالعسو ناو نما ۳ 4 هلا زعمه هک ژرغسا نداد بانج زر رار دیا

 هرس ند هب زا نایساو ت تا وھس هترام یطاعل ی 8 هقناسش ۰ هنمزا تواک

 ۱ ندنشداوا نحوه رب هدرلرک تالذک هلک تک هبابشا قح هلوا دراو

 هدنزروما بولیروسیب عدردیب نکر اطظنا نسح هزءادخ هک ردوب لومام
 هلا مار ڪڪا دن نه هرخما هو روما ر ره كرم هدزب نیس هدا و

 ند نمود هترابانوپ یربما كس رکسع زمسلارف مدعم ندنودآ دود دقت

 لا--راو رر ۶ ںاوج هرزوا هجو ۳ یحد زب كردا دورو توتکم هر

 قح هوا لارا هز اماو سد هیلبا لاصاا هتسودنک د سل دلیا

 هرکلک و هدام دوخاب هنن رف 3 تک ماماو ردیح ناو ده بیام
 زاردبا لاصبا هر هلا یایرا رم < هبلبا داععا مز رلنا هسوا رودلوا لاسرا

 ۲۱۴۳ هنس هدعملایذ ۱۸ ىق ار رحم رواک بدر نه هل ءاش نا یاوجو

 بر
 ردبنروص قافلا هدهاعم ناناوا دعع هل تلود نیل

 یرولا ةقاك روما یامرق قبا تاتجو اش تلاع دنوادخ ترمضح

 هل ادحو هجحاس ته و هاشالاو دادضالا ةعصو نع هناد تدسدعت

 1 a RS و هاد ع٥ "۵ هاب "هدارا كنارلاو .A بلا نوش نج

 تار ضح اصلا یزا 57 ۳ و هلع نط مما هج ر ءربهغپ

 ندشار ءاهلحو یز ۲ باک او یناکربلا ٠ چ تار ° "یراتسد

 نرف تیادسه یاو لجو .نیسجا مهب ا لادا هللا ناوضر ۱

 هل را اوا ت٬ەج هي ط حاورا تعفارم كانهر سده یایفصاو

 ( ارغفط لح )
 ماع هلج 9# نیادلاو ا او ن اش وند یفرشا هکش

 یا ES ۳9 كرابم فبرمٌ»م سدقو یبصقا رس

 | تیطالس بولق زادنا كثر عقاو هدقارعو زاج و ءایمو دیفس رحو
 عاشو نوصحو ع الفو كل هععوتالااو راطقا هد نالوا ناهج

 ن اطلسلا یمظع* راثد تداعس را ره شو مظعا "هفیلخ كن ادلب و
 س

 < ناطلساانا
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 رکسسهلارم»ا قرط نم بلک مانای لبق انیلع درو هنالافضالو ما رم لک
 باوطا هيلا راصو هانامأتف اهن انا ناكا هنراباتوب اع یواسسف رلا
 ناو دنهاا یاونین انیلع هلا سرایف لوعم اهم ناکامو هيلا هل-صوت

 هاهانر دص اهم اخاف یذلا مکلیکوو تکسم ماماو ردح
 ار رج مال ااو با وجا م کتاب بیرقنع هل ءاشناوا ها هرایلا هدم نم
 ۱۲۱۳ هنس هدعقلا یذ ریش مع هر ا٤ی

 ردشلوا لصاو هرم هدنوک کس ییرک ند دق رشم کم توتکموب

 یس هجر روک ذم نونکم

 م د۴ نایعالا نيد نداف رط دع سه نا بلاق برش هعرگم کم

 دادی الا نایش ۵ هب واسارفلا روهج روما ردم ناوخ الا

 بواوا لسصاو هزب كيونکم هک روناوا الا هلازمج كراسوب هیفو)  هتبه
 ه دن یب دافنو لاسرا ناه نوعا فر كن مشع كن هوه

 كنو یدلوا مول ء۰ یدافع نالوا لماش یه دشاوا لادا لند ره نس>

 قائوو عوفرم كش "هدر ندنس هلاقم قدص لم الا یدل روش
 ځد هزع رز وا مزب هلو ندو رد ڈا وا كس هد دا ةا

 ۵9 اسم لیاح هد رل ب وليف ےک یو تفادض بایسا هکر دب>او

 ند هدج رد هنلوا هلسا مو هبناکم ن دنفرط هلا ينگ یل رطو

 ی دا هرزوا كل ردنو ڪک ه کفر ط ب ول وا السا کوب دد شا

 لرل دک ن دنغادلوا باسا یک یک رک یرانانیبطا راست نکل
 هد لب ام كنم هه اط ناب ر هار ز قدم هلو ناکما هنج ورخ

 هک اتفو یدا شمالاو تا هد ا هلد امت و بذاکا یکیدشا اما

 یک یک ندننوصش» تفادص نوعضمو لصاو۰ نکدناکم مدقم ندنو

 كيوتکمو ردشلوا عوفرم بيرو نونط هلفلوا لص اح ناتیمطا هزب

 نگین ندرکفرط هنا وش ردن هک ر دلوا نع ولطم ندزرس هدنلوصو

 ید هد رصمو لاصبا هرصم هللا هظذفاحم یسان لاوما بوالوا لارا

 هدندوع نی توالوا ماه | هن رلتدوع لوا نو 9 را هدا 2 هراڪګ

 رک س٤ ردق هشلوس ندرصم تلذک نوعا یر هظفاح ه داو ید
 یررس طو لارا اشا قجردووب هلا را هاف رل ھہلبا قیر

 ندنرلبلق نیکی رلکدروک مارک او تورم ندزازمس راجت نابعا ر رد هر 2



 .( ییونکم هنلازج رسنارف مان كيلس وب كيلاغ فب مش ) ۱

| 

| 

 oe ىلا هفرشلا ةكم فب رش ذعاسم ن بااغ فسا زه

 ۱ ةتسس ابدناا نایب دهم هب واسد رفلا روهج زوما ردم كياس وب هناو>ا

 ۱ هاوحام لاک انحهفو كب اتك انیلا لصو هناو دعب و هیقولا به دادسب ۱
 | روشماا عفر ًاتاعه تاسرا كناو ات لوصو ن٠ ترکذ ام كياسط>

 كاك ین اثلماتو هع ناف ىف فرصتلا ناشی ةمهلا تاذ و نيلا نع
 بهایع 1 و؛نع داععالا قاب واکس ب> واام دا ۱ اعم قدصنع اد ود

 هرد انلاو 09 بایسا نب وک ن الا الف بوو دارلا لک یف كشاا

 ۱ لاوزو ثعواا ند مکسو اسب ق رطلا كيل ست تام حظن ایت
e ۱۱ هدحردن ا ٠ م کا ةن مكفرط ىلا نالآ انلهشو هر  

 جالع دشاب الارادقلا اذه جو رخ انا نکماالو ناوالا هذه ىف هرومعاا
 ۱ باپترالادن رعر هاتبچوا رابخ الا بیک نکن ال را! نانیمطا بلس عم
 | نامزالارء ىلع مهذاب اور ةفلتخلا ناب رعلاالا مکنیب وانني ام ثب راذءالاو
 باطخ ۰ ی تجوا ی جا بل کلا ده لف a اا 5 نخاماو

 | مكاف نم ذشننامطااب رقتسم انرطاضف ببذاک الاو نوتظنا كلت لاوز مکتک
 | مکیلا اش و لاح ىف ب واطلاو مک.تک ظ اهلا نمان دنع تذث ام
 ا لا لاوما ظفح لج ال سا وساا ردن لا م < ه رکسع لاسرا

 ساثاو بابسالا فذو لوزب و راحلا اوب و رص ء ىلا ناجت الاب اواصب و

 ناجالا دوفو هرنک فاس كلذ نوگیلناوابلق تانک مهعوجرق اوه6لو

 رکتعلاب مه وب” كا ذک سب د وسلا لا مصم ۰ نععربلادعب مهعوخ ا

 ہذ۔ھ نال قیرطلا رورشں م ےھل نی ظذاح | اونوگل ق دواا یکفرط

 دنعو راحلا نابعانم ارابشش-او هب رجالا را دقلا اذه مکیلا ۲ رام 7
 سیافت مکیلا ن ولسرب لاح لک یف مهم لافتحالاو مارکالا : دهاشع

 هللاوج رو ےب ولف ں ع بب را لو و م ؟ف رطا ب بلطاب نوعره و مهلاوما
 تناك 4نسسحاب تاربلا لص عو بلاطاا عج” وتا رطلا كيلا اهب
 ےکیلا دراولاهللا لوح رثکب و نامزالا راعیف قیسسام ےظعاو نامالانم
 اا رظنلا ءاقلا مكنه انلوم أخ بکار لایق ن ان هب اما باب ابصالا نه
 مارکالا یزد كالذک او انفرطنم وهام ىل ها لذ و ۱

 مسی



 ۱ ۳1 7 لر ۰ a رر لاتو دزد دات ها عود او عالذک

 ۱ عد ییوع هنوک ره هنکلاع هاڪ تاود ص وصخ اب علم ق دص اقع |

 | سە رحم توق لداعم هنوف كنند اعاد هدر کد نائاوا رکذ نوحا |

 ۱ ۱ هر دتا لاګا

 ۱ دصقم ندنفف وت هدشناح رک د قا كنس اعود هلکنا هدام ىج رب نوا

 | یا رف كتارفت ندنغب دلوا یسارحو ظفح كنلحاوس دنا الاء لصا
 ۱ تضم نالوا لیصا دصعمو راد دن یی داوا مزاتسسم نة كناغ ود

 | هنوکرب ممه یتا احو نیت دهاصم نینل ود هلفلوا راکشآ ییجهلوا ضم
 ۱ رردنا ده ی اعا لوق هللا هاهب ِ تله

 ۱ ینیداوان یوم كدوهعو نیندهاع» نیم نیالود هدامیهکی انوا

 ۱ لد ید زادوا یگشه اوخ هم ۲وط لمماا روتسد,دیدم تدم هب ر

 | ندننیدلوا لوح یسلک مزال ییردب كداوم ضب هلیبس> راکزور لاوحا
 یر وا راتعا ندننوک یسلدابم راهم ان دصا هفافئا یفادیوشا
 | هد واح هروک ذسم تدم یدار و رارق هست تده ثال هثس کس

 | هناتسود نبل و دلاب یموص ید دج هروک هتساضتقا كفو لوا |
 0 هوا هرک اذه

 | هتلکناویهاشداب نام لآ همانقافتا یفادنوشا هدام یججوا نوا
 نکو هدب 1 چوا یر اهم تفت دصا تو وا قد دص ندن رلورط لارو

 ھا زا هلد اسم من داش هنانشف ا هدم هغد لقا ن ها هسلا روا وا
 | جوانوا نائلوارکذهلا نیبناجمان قدص مالعلاتاللا نومب 6 هغ اخ ج |ا

 یس هل دابمیز همان دصت هدعوق رم تقوهرزوا نب داو طدرو طرش كل هدام

 | ندنفرط رارقلا یدبا هياغتاود هکر ازب نوجا قمل وا ماتخیار د یصوصخ
 كسءوشاهرزوا زم هلم اک تص خر یاضتتهزراصخ منونا مه دماننص+ راد

 راشه لارق بوئاق یو مونخم هل زع را اضعاو رهم ودنکو العاو مقر
 | هس اص:هم یراه اتصخ رشد ندنفرط امهب !!یمو»یرلص> ك هيلا

 | دعطقر قیع هراتملا ىك رف نا وا علق هز رط قر هلوا یضگ و موت

 نت موبلاق ررح یدناوا اطعا هث رلفرط اج چلا یوم ةد اء هل ات ّ

 هر ̂ tk فااو نب .ar ۳ هنس در ۳ ید و ۱



 قیعوقو وهس هوکر هو ریو ؟ اذلار سد ی یه ا

 هس فج هواذخا ا هد جد نيد ۳

 هللا كرش مد هده لالا نیئدهاعم نیتم د نیناود هدام ىج رک

 هدهدام یجشبو كا مایق هیه راحاکرمشم ندنراق دناوبهرزوا هب را
 هک راتو هلا صم ن اوا مّصنع یار كيفرط هرزوا یل دلو 7

 نالا هلع تاود هک هله>و لوش را درن و رارق هر زوآ ك٥ اع ۱ دّمع

 ه هل راع هن ید هرکص ندنعاف دنا ءو یییدلوآ رهظم كنکلام

 كن هطاصم ولت افحو ولن اش نوح ایرلتفتمو یسودنک ب ودا ثموادم

 ید یاود هرنلکنا تالذکو هیعا تور اه ندن راقفتم نیک د هغد اها

 ل-یصت یتالاح نالوا قفاوم هننلصمو تعنماو ناش كن هيلع تاود

 هيلا هل اصم هللا درشم نعش د نمک ا

 رشم هد هب راح هرزوا ح ورشم لاونم نیدعفتم نیئاود هدام یحنزوفط

 یادم هنطور شل هلا صمو هندادتما كل هب راګ هکر رد | دعوندنرلق داوا

 ك هناعصام لوصا هدیایو ور فیاد | ناب و فک هم رارب رب ی راد

 راهرو زار 5 هدن رائد ءا دنفا هثماصعم

 ,رژوا ییوهفم یاضنعم كنم ان اقا هدهب را وشا هدامیعنوا

 قالطالایلع كند نوعلوارکر اک هدازرادادما قج هلوااطعا ندنیفرط
 هد رکد جاو زکد قاو افلا یس هب در دصاعم هد اج مصم صیص# و

 نیلودهب هب رح لاوحا قجهلوا قفوا هش ران سس لاو سچ یتا
 صوصخ وب راهوب وماظنو هطدار هدرا: و رک ادلاب ۵ نیت دهاعم نیم

 انس الب تن را کت د هک ردیاده»ت یرل ار صح نامع لآ هاش داب نوا

 یناوصح كن.دوآآ ص رج دصاعم هعسد ندنفحهلوا دود سم یرلنای ا فاك

 ل اعا هنهملع ن “د یرکسع رف كم ز زو | ىلقا هدنکلامودنک نواعم

 هدیارش ک:ینیددعلرکسعلوا هک راو هنود عوج هسلا ردیا صاف بو دیا

 نوک ءا تک ر ح یافت الاب هل را ود یراتفتم هدرا رک د روک ذم هدالابو
 هک ر دیاد همت خد یرلبانج یلارق هرتلکن| ةلباقمو هیلبا رمهج یتس هب رڪ توق

 هک تانک ۶



۱ 

 ك 0 و ندنمو هک ہرے 1 هساارق لا

 اک a كاتلود هزنلکنا یجد ی ا ناغع 7 ءاشداب ۴ قلاب

 3 وا نم هک و نماض 2کلا

 4 ه رک اذ» ها هرات لود هد رکا نندهاعم ناسود ۱ هدام یعجوا

 ابهدحا قحا رازد راذخم هنطبر كنادهاعم یکج هدا باما یر صو

 کل اع تیما دوخا ییاراسخو نازو رر“ دا تار 2 تاقوالانم

 هک او هوا لماش امظو یطورش قد هوا مزلتسم بنت ناصهن ها

 لیصحو a قو تعفو تدشاو ناش هلرحا اههدحا رود بح

 ردا دعو نیفرط یکعا

 بااج هدشعوق و مو هلوکر هنگام گاردءاح دحا او یخدرد

 هجو یکج ہد ا تا١ كاحو تقو زدادما قح هوا اطعا ندرخآ

 تیحو دو نالوا راکرد نیئاودلا يبو هنس هدعاق تدوط صولخ هرزوا
 هل وا ظا اهیطد هشتم گن هب يمص

 قافنارک و هل راتو ق راو كرك نده ناک نیتاود - هداه یک شب

 م هد هب را هلساعا قحهلوا هزخآ ندا دحا هرزوا رک هم

 نیک ۸ لدو یقانماو هيما يق لسم یرخآ ا :اح دحا هدنراةدلوا

 هنطورش كالا وٌشاو ےب با روو ید ه دیده هک ام تو ا لا مه

 هفرط دحا اكە ءا هةوال: وا تداعر هلو دص هغ ۔ را طقم دوخاب

 حفناو قفوا هر کف هضم “کند فر ُط هد و و مود ۵ هوکرب

 هلا ار جا ن داحا نالوا یصتعع هلا تروص

 .رارو رو و هطاار ۵ لر ر رد ني ده اعم نیستم د نیلود ۱ هدام ىجا

 یر هر ناعرا یز هوس كاج ربر کو یراعود ۳

 یرلک دتا داشکو حقر لرتغوشاب نوا ادو نوت تم » الل یداصلا ید)

 هناواتفد ندٌیفرط هنس هبئر قوفت نالوا ناءتسم ندنغاه»یقاغوشا

| 

Eا درد ھت هنر  eرادعع فرط كجهر و  



> 
EEناتاوا دعع هرزوا س ل ما خو اظقح  Eفاما  

 ولتردق ولتک و -ش نیذعلق طرش نی هوا توعد یجد یلود هرتساکنا |

 نارد اراد هاشنهشو ناك لآ هاش داب زی یو واتبع ولتاهم
 یلارقهتلکنا ولت کم ولتمشح و یرلت ریطح ندا تل اب واخ ماس ناطاس

 ییالاج یاب اعر لاح هافرو تا یاد کک یرلب اج ثاات یتوجروج

 نيو دلا نيب نوح اصعسا یالنا-سو ىج هلوا م رام ۵ دفاع شیاسآو

 تئطلسو ماودلایدنا 4 هلع ت تلودکزب هل رلرب و رارق هقاقنا طباور دمع

 2 حس هل. اح بنا روطب و ترج اما كماسترا تادف هراس

 واتت ر اا یرلص+ ر كهیلا راشم لارفر صحم هص و > و و
 یرلاوقهدنسلوا دسر اد رح لا ارد نل رطروناوا ره. هم دم هردرو اولئاصا

 2 وینادناموف كنس هی رح رکاسع هزلکن .دنززکد قرشو یغوب باغ و دو
 RS همسآ ناهوب یسک »| صح رەد OEE PE عدا دن وس

 اذن نه ربرعهمانتص رو هلاکم سلاح دفع بارلا د.قاوع

 ` ردزمشلیادقع نقافنا كنلود یکباهرزوا طورشیآیرکذ بوللوا
 ناناوب طوب رم هلبا قافنا طداوردشا هن روطاربعا هیسور هدام یکلوا
 ارعا هلی راترمض> ناذع لآ هاشداب هءفدوب یرلباتج یلارق هزاکنا
 هرم-اکناو كن هيلع تلودهفافنا ییفادت ناناوا دفع هدننب هيلا رام

 لخاد هلبا همانفافنا وبشا هد هجرد فوت كنطورش هلق وم تیفک كتاود
 | هللا همانق امناویشا ید یراترمضح ناعع لا هاش داب وانک و شدلبامور واوا

 | هثلث لود هک هلهجو لوش ردنا هدهاسم لثلاب هلیلارق هرتلکنا ولتمشح
 | رز همان دهعو رلقافتا نانلوب دوةعمو هم اند غلا فاد ویشا ه دايم

 بحو قافو نحو ح الصو ص هد رګ رکو هدرب رک هلسسح
 ی سود كفرط رپ دب ای ب واوا رارق رب و قاب دہالایلا هلبا 2 داوتو

 ند جد هدندنع كررخآ ید كياحرو هوا سود د كرل رکید

 شیاسآ هکر رد ادههنودعونیندهاعم نیم نیتاود ن ر ان هناوا دع

 و رکاذمو هربا و ,EY هدداوف عیج نالوار اد زن رج تی ها

 ك هماعشداسآو عدو عنمی هزارصخ دصاعمهن ور ھ ندر اک لو

 ر هدا ثبت هبابسا ندیا اضتفا ارج شالاب نوعا ناجا

 ۱ نویهلهرو تبوفتءدایز باما نتهیعق نود هدام ییمرا 4

 1 لا ¥



> ۳۱ 
ET . ا 

 ق دص مالعلا كاللا نومد یصوص> یس هلدابمی رز همان دص هدمو5 رع ۱

 مایقلا یدمرس هلعتلود هک رازب نوا قلوا ما خیار دب هليا نیداج ما

 تصخرو تیروم ام یاضتقم زراص> م نو اه ةمانصخراب ندنفرط ۱
 موم هلا زرع راضعاو رهمود:ک و الما وو ر كس وبشا هرزوا نر هلءاک |

 هسا ضم یسهماننصخر ید ندنفرط هباایموم علیا نوالف یضمو ۱

 هعطقر نبع هرابعلا ینرف نالوا ماست هرذرط قرەلوا ضو موت

 سداسلامویلاقررح یدالوااطعاههرلایموم ؛یعایا ةلدابم هلا كس ۱

 ره نم فلاو نینامو رمشع ثاث هنس درفا بجر ر هش نم نرسشلاو |
 هسورعا ةينط طلا :دلبق فرشلاو علال نم |

 ( ی) ۱
 ( دفع , دننس اود ه رلکنا هلبا هيلع تاود (

 (ردیروص قافنا همان دهع نالوا ) ۱

 حاب رلا لسراو * هردف بنام طع یف كالف الا تالو رب س یا لد دجلا

 رها تاش اکلا ماظندیشو * هنمظع مزاف حاوما راهظ ال تارمشبم جاوا
 هلها نم مه املاجرب مالسالا دباو * دیدش ساب لوا ءدابعنمكوالاتاوط |
 لع مالا و ةولصلاو * ديدس قاقناو دحاو ق اس ىلع اوماق نیح |

 یوشو#*هرهاقلا هیسدقلا ةوقلاب ةرف.تلا بولعلا فلا ىذلاد# هقلخرم >

 اوهطف نیذلاهادصاو هلآ یبعو *هرتابلاقوسااقراوب نار ن درع اد اکا |

 داسفلا نفس اوقرغاو * ةلاسالاو ءا جلا عفادع قافلاونتفلارا رم |
 به ايقلا مويغ تدعرام ةساجلا نم ن رع ج رم ىف ةمارصا| ءابكتب
 ثعاب * قرغأاب ءادعالارهقا رنا جاوءا تطالتو *قربااو قعاوصلاب

 باس شنا تقیق> هغي دص قیع بيسو باصت تو بانک رب رګ
 لاصفنا الب ه دنس قلود هلاک نا هلبا هلعتلو د ورید هتوا هکر داوا

 ضقت عسطقسال كول هسنارفو قم هقافو نسح ن الا رارذر و یا

 لبا هيلع تاود ل رک یان ندنربدصت هموع هفرطور هلا ده ع

 د دشت بم هننراقدئاو هرزوا هب راح ن الا هللا قاود هملکنا رکو

 هعدد ولو نیکہک هروهط هءات تیغر ن دةر ط هب هع د تب طباور

 هدنسارا اود هیسور نالوا یغتمو سود كاتلود ښکناو هيلع تاود ۱

 ۱ تلودو یرارتساو لاصعسا كشباسآ هللا نیفرط نالا تیمامت نام ۱
 سس سس سس سس سبوس



> ۱۳۰ # 
 | ه رکاذلاب ی راخذ ندا اضتفا نوعا یرانانیمت هعفدنلوا لا عا هنهیلع

 ۱ كن را هدیقس اغ ود هقشا ندنولو هدیااطعا هله جو یج هئاوا بار

 | یرخ ًناعطق تاودنالوا نیهتسیمزاوا ندبااضتقا هدک دلکمزال یی رت
 | تاتیفنالوایراجلر هلیاراهظا تبومص هنوکرب ججهو كر هيا زوجت
 یرلرک تاو تاج كنيمه«نیئاود هرب ویلا ندنرل رو هناسر هرزوا
 | یرانانلوب شکل هدز كرکو قهالشق رک هدنندم كنهبراح نالوا رشم
 رهدنا لوخد هرلنایآ هعناعالب نوچ ا عمر

 هب رح تاودا قجهماوا ذخا ندنسد هدهب را نیح هدام یر نوا

 | هلوا لرکسع نیفاغ ندیاذخا هلی هعونتم هعتماو لاوماول.جتالآو

 | یعفادت وبتشا یروطاربعا هیسو رو یهاشداپ نانکلآ هدام یمکیانوا

 ۱ نور طتالاع تاما "ناطودر هکلب لکد هل هلرس ه عاد كاع س ول / قافتا

 ۱ نواوا یاب ف ا كاس لود هلا نیداح یار تانا لیصحو

 ۱ تله نالوا مراسم یاو صح كەكە "هنزاوهرب مزا هر ۵م اص س 1

 ۱ هریک ندن رلکدعا طبر هل تا تسارحو ظفح ندالخ رب وق

 ۱ نما لیصحتو نف هرمخ اضحو نیرالارف ابسورپ و هرتلکناو نبر وطار ءا

 ۱ راس لود قجملوا رکشهاوخ هک اتشا هب دهام هلوکو ب بم هتعالسو
 ۱ ردررقء یراکجهدا توعد هلو د هقاغتا وشا د
 ییبداوا ن هک لی ,دهاعم و نت دهاسم نیتی نبود هدامیغچ وانوا

 ۱ لدت نامز دعب ید راها بضار یی عمص هاظو> مد دم دم هست رم

 | ندشیدلوا لع یسک مزال یلیدہت اداوم ضع هلیبس> راکزور لاوحا
 | قرهلوا راتعا ندننوک یسهلداس كرل ەمانقىدصت هقافتا یبفادتوبشا
 ۱ برفت ییاتخ كتهروک ذم تند یدلر و رارق هند تدم كل هنس نکس

 | یصوصخ یددج كز دمان قاةئاویشاهروک هتس اضتقا كنقولواهدک دلبا
 ۱ هالوا و زکاذم هراتسود هدانا نیندهاعم نیالود

 | هیسورویهاشداب ناکآ هما تا یفادنویشا هدامیج درد نوا
 نو هدیآ کیا هم اش دصا بولوا قددصتندنرلفرط یروطارب«ا

 هنلوا هلدابم هدینداعس "هناتسآ هدندم لقا ندنا هسدارواوا
 ثفو هلهحو ینیدنوا طارو طرش كل هدام تردنوا نانلوارکذ هماخ



¢ 1 ¥ 
  ar aan enka mananaی مدد ی ی سم ی ۳

 یصوصخ یسلرپ و ادقن دوخا انیع كتناعاناسناوارکذ ا منا
 یعل قضوا دادمعا او بولوا هدنراتخاد كود نالوا م مو 4 ه ظع

 چوا تاهن ندنوک هلاطم هدلاح ییدلبا هبلاطم اغوداب اڪ یر,

 لآ ر وئلوا راشخا هیاام تنواسم ن € هوا لاسرا ٥ ه دنرو ره یآ |

 ندنساد- | ضر هو موج ۵ دوخا ندشنوک ین رح نالعا یاب تلود ۱

 ادا هلارلط سقت نیمه هئسپ هنسنیک د هنیداتعنا هل اصمیوئأو وا اد ۱

 a girit ی ی و ی

 لوا

 طو رمش ر و رشم لاو" ھر نین دهاعم ن نیمی د نت ود هدام یجدب

 نی " احدحا,دنراف داوا لرسم هد هب راح هل د رلتوقراو ق رکو دادا نالوا

 دفع هکر اتم و هاصم جیا لیص یشاو هجیمایق ل رشم یرخآ

 زر و دز 7 و وو هذ طنالو اعم اضهت «ادادما نالوا اطعاو هقامتا نانلوا طد رو هيب أ

 اص ااش لدهءوب هلاس طادح رگ: دفرط هدى وق و موو ضرعت هنوکرب ۱

 لوا روبح هبساقنا هراعذ دمو ۱

 هرژوا تاق قجەنلوا ¿ O ۳ هرک اذلاب هک دوم دوخاب ايعا قلئواو ۱

 ک روئاوادع وندٌیفرطهدک داک مزال یراتک رحیموع یافت الا هلب |یر هعوج

 ی رارحاو رامشاو هداوا هل رارپرب هلا مات صولخ یا راهی رح راد

 هنطورشكن هلاصم وراد هندادنما كنه راع ورا, دیارا دفا لذ هلرهسن

 راهرو رارف هدنرلش ءادتفا يسا ضم كن هنافصم و

 ندنفرط تاود نالوا نیس یراهفرظوو ییزاوا هفاکو یراهلاخ هب جو
 ناصو ۾ راو راخذ ندیا اضتفا نوا یرلتاشیعت ب واوا اطعا

 ادمن قرهداوا ی یراحورح ندنرادودح كن هموق رعرکاس 2

 بوریدت ارادت ځد نب راقانوق لرکسع لوا تاود نالوا نیهتسم
 فواأم ید كرلناو ددلک هلوا رهظء یرکسع ودنک هد رام ماكنه

 نیعنسم هباغود نالک هثتهناعا تاو د نالوا نیعتسء تالذک هدام یعاوا

 كند رش كردا اد ندننوک یدورو هنب زاغو یماح كالود نالوا

 زیور ویا سو دو جست سنر ایالت a زن تب سست سان



 ر هدیا تدشا 5 اسسا ندا ا(ضتما یه لارتسشالا ۱

 ۱ یداجج رهش یس هنس قلا ویکی كيب كثب رڪ مرا هدام یعکیا ۱
 PEO : والا ۱

 ہلا صء نانلوا دفع هدشا یتوکی ج زوةط یمرکی كلوا نون اک یسهننر |
 ۱ وبا را هماندهع e هد هات ده لواویس همان دهع |

 | ر واوا قید ص الماک و اما یک روک ذم ظفلب اظقل ہد همانقاشا یيفادت |

 ۱ ت وه هدا ز هس رلفاقنا وا ن رهام نیااود هداه ىج جوا

 ۱ نما هکلاع اک ناثلوب هدرلفرصنو الغ 3 ر كور ظ نوکر و

 | روهظءرسصم یرابانج یروطارمعا هیسور هک هل هجو لوش رارولوا لی کو
 کلا هفک نا لوب هلم A رز كا و تاود مدعم ندرت ندا

 ۱ یرات مض> نام لآ هاشداب تكلذک فو اوا لفك و نماض اش سا لر

 رواوا لیثک و نماض |
 هنهرک اذم هللا هراس لود هحرکآ نیتدهاعم نیلود هدام ی درد |

  Eرارد ران لوالک ۵ طد ر كاڭ یکج 4ب هد باجا ۱

 اتفو تادهاتعم هل و٥٥ وا هک ردبا دهم فونت و 2 دنا قحا ۱

 یتراسخو ناب زو ررمص یلدا اب رب یر هوجولای هاهحوو تاقوالان ھ ۱

 كع هدنا بر / ناصءن هنیناجتلام تماس دوخا ىج هوا مزاتسیه

 ناسش درخآ اھ دعا رو دعا تست هکلب و هلوا لماش اظ هر هتسد ۱

 ردنا عو نه رط یکعا لیصح و هاو ییدعفنم و تئءاو ۱

 | هلوکرپ رضع هنسکیا دوخاب هش و ندنبندهادم نیتلود هدام ی |
 | لب هنصوصخ ییفد كنها مح تاکرح ,دنروهظ دصق ءوسو لعف |
 ۱ كنتم شلو د نیفرطدحا هدر ده یر دم لوا ناک یعاسء یراکح هدا |

 | هرزواهحو ا ناجا یراتءالسو نماو یز هک رم نم نیل صم ۱

 ۱ یر توف هرخآ باج هل ر ط ندیسرودا و یتروص تفافر هدنکرحا ۱

 ۵ دنعوقو تلاحرن هل وب هژوا رو ها ا دوخان هدا|دما 4 اه ر اب

 | هیاساندا اضتقا لاحرد بوناوا لابلا نام ضرع هلاتوفص لاک هوا
 A. REDE ها اا یساضتعم كطرشو لاهما الب لر تفسد

 ې یمتا 3

۱ 
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 هد ىلع مالسلاو هالصاا و ) تایل الا لوا هربمل كلذ نا )قاسفتالاو

 ها و هلا یلعو ب اوصاا راهطالمه) واق ةفاولا ىف ر لسرا ی ذلا

 أ ىرجو راودلا فالف رادام ق ايلا ظافحو دهدتلا نسحا ىلا نیعاسساا

 | قت ببسو باصن تع ب اکر رک ثعابراصلا اثنا راول ا
 قاود هیسور هباماو دا یداهیلع تلود هک ردلوا.ب اسلا تن ه> ےن

 ۱ لذافو نس>و داونو ب>و حالصو لس نالوا رارت زور و قاب Ug هدّنش

 ۱ ۳ ند مد داوا یس هر ر الاخ ل واطم كافر ط ی ودنو کش

 | ولتردق ولنک و ش ءانب هلا شا سروش لاوحا نالوا دوه شم هذه لالا
 ۱ ناب رداراد هاو 9 معلا ê اش داپ رعد لو واتیطع ول اهم

 | ولتل زام ولتنکم ولتعشحو ی راترضح ءمدنفا ثلاث ن اخیلس ناطاس

 | یااعر نیما درح یرلبانج ولواب یهاشداب و یروط ار« 2 رهیسور عج

 | نالوا یهلا بهاوم لجا هللا نيدن اج تالا م تسارحو ظفحو نی-فرط
 ۱ قاما ییفادت هدنرل ب ییلم هس هر رح تا كعا لیص# ىن ەءا شیاضآ

 *هیلعتلود هکز ب هلی رلمرب ورا رد هند دود دشت كنب را هړکلمطباور هلبدقع

 أ روطسم هد ره اانا كم ارا نل هی ن ماودلا یدبآ

 | كهبلا راشمروطارع!ز صرع هصوصخوب و زناح نس هلیلج بتاررع
 | نالوا یصعلنا صخ ص هداماا قوف هد هيلع *4: اتسآ و یصاخ راس

 | سلاحم دقع هلا: زقسو د رخ اب هبق اوع تتح ارا مط یلبساو ولنلاصا ولدتر |
 یتا یرکذ بونلوا هرکاذم هللا نارا هزعرب رب نع ړل هما تص خرو هلاکم ||

 ردشلبا دوع قافلا كالود يا هرزوا طورش

 ۱ یروط ارا روا هیسور عجو یرلترمطح ناععلآ هاشداب هدامیکاوا

 مص دالا لا هد رع رک ودر رک هدنسارا ی زاباعرو یرل لو دویهاشداب و

 نیلودلانیبهءهدوب تواوارارفر و فا یافونسحو دا ونو بح و حالصو

 لوش هط:ارقح هلو الص اع هدنرفد 4, تی قاها ییفادت وشا نانلوادعع

 سود ید كر + فرط قسود كفرط رپ ہک هوا کھو یو هد هبت رع ۱

 ۳ هاتشدار نر E لوا یئ سد ید كرخا بناحی سد لبناحر كلذک و

 تشاو شیاسا هکر ردیا دهع و دعو یروطار«ا هیسورو ناجع لآ |
 ودنک بودبا هرک اذمو هراخم هزاصااخ هدداوم عج نالوار راد هنینناج |

 ل نوعلاصهما كا ةا شیاسآو د صر 1 وکر هندرلکلم



 ےل ا سج سس یخ صفا 7 هه

 دنس یدنفا فراعهداز یرد نکفلس زیاد یدنفا مالسالا حشوات ام« |[

 ee روح هم یر تاج وسواس سس سم رس سوت ته

 هکر ه بوشود هن دیق دنسعو ءاج هظفاح ورین دنفو یکدلک هتم
 إآ ۾ اونو :اضفكحء دا هع رشماکحایارح او هقن رط هلرب هنهادمو:اشاء |
 ۱ دا هلل بواوا بارخ كلاس« ندنکرح فد رش عرش قالتخ بواب |
 ۱ ےکح روما عیجو سدوم هلا هدم یارغ تەو رش هساا اود م |

 || کلا باولو :اضق رادغو ماظو لهاج وربندندمرپ نکیا مک هلعرش |
 یارحا اع هللا ذاعم نکیا قح هوا عبا هثءل رس قرع ماکحو لوتس |

 | ند ردغو لظ بولوا حبات هفرع ةلظ را.دنفا .طق روم هي هيد رش روما |
 رداغګا هب هیعرمش یاهناهلبا رادةمو رو هو تامالعا مش رمص بذک هءشب |

 هرزوا ل دعو قحو یفدو عام لرلو توراو ها را هجرد قعماساق ۱

 نویلبا لرفع ندنکن دایا ضاسعا نکیا یتمذ هبجاو ارجا قد مشعرش |

 مالسالا 3 ی ندع ولاه هح رف یس اتادم مط نس مردی اج |

 هن رودص ندهن کر كتک رح فلرش عرشقالخ یدعا مدا بصن ۱

 هدم دلع بورا وا ید عوام یاضریک زککیدلی یغیدلوا یراب یاضر |

 بول یتفیدلوایشر يه مرام ن د هیعرش ماکحاورعا ندارغتعمی مش |
 | زس ند واھ ف رط قلوا تیور ه رزوا ل دعو ق> یس هلجو |

 | نس وش بویلبا كاردا ینغیدلوا لوم ندزسهدابقعواند تولوا هلاوح |
 | ید یاضر قحا كر هیلبا مالا ییهننکو قر ەێاب هلکوکو رطاخءدلاسو [

 | فالو مادقاو یبس هکمردتا هیعرش ماک>ایارجا نوجا لیص |
 ۱ یاضتعهوایحا ید ند كرهیلما ردن وب دان یرللواهدنکررح عرش ۱

 | كياوئو :اضقو تم هکع ردتاارجا هد هدامره ییارغ ترم |

 | هیلیصح ملاک ولم یاضرو یرابیاضر بویلبا تقد تیاغب هنب راتکرح
 | راب قفوم هدرکروما هفاک قح بانج نعهلوا رهظ» نب راد تداعس |

 ۱ نیا نوسایا

)1( 
 ( هدب لود هیسور هليا هیلغ تاود )
 ( ردت روص قافنا همان رعنا و ادمع)

 نو اعلا طباور مالسالا دعاوق دیش ىذلا هلل دملا بح را نحرلا هللا مب |

 | بولقلا یفالتیما مظاون نيلسلا فئاوط ن اداب رعو قافولا طباوخو |

 ۹ قاغتالاو #



 سس

 ۱ هلاح کس یملود روما هفاک یدعاردکس شلو ا بصف هلا مات لالة ساو

e - ~~ :یورو ور وعده سس  
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 كهلظو ایقشاو لاح ماظن تم هسورح كلام لواب لوا وبولي یبکءدلسا
 كم هن اهاش كالا« هنکس هليعفرو عفد لردضو لظو قتسایسو تیدأت

 هل زوک نکو دیا وبا هبولطیعطق ندن س قحارتساو شیاسآو نما
 ماکحا یارجاو نرمغ دعاس ریش یلاعت هللا انيعتسم تویلبا كاردا
 تعدخ زارا هلددص ههالا دابعو تاود نیناوق یاغعاو تعل رمش

 تا4۶ رادو قرص هن هب رق-بس زوعا ارح وار ی“ م ه روک نیس هب 1

 كرصم لوا ن وکړو دیو درط ن د ه رهاق* ضارا ی راندب زمسفارف

 ندهد كمهسورح لالام راسو تردق لصح ام ل هنط طو ذخا
 تایهعو رک علاج ه رالح نایللا اضتفاو تفد تیاخب هنس هطقاح

 ت رغو ماتكا ك ردیابا ت وف هعیفد دن موج اولو د ولتیلکو هنلاسرا

 هن رلنلوا فوصوم هلا تفادص ندمرالوقولفاجواو ملو د لاج رنیس هیلبا
 یاب را ہ دنصمرهو لاعشوکو بیداد یرانابلوا قداصولها او مارکا
 ید او اشو بجوم ینراتحارو نما كهللاداعاعاد هلرب مادا

 هرابسا ر واوا یدان هلاع شب اسآ ب ویلا حاسم اعطق , دت-سایسو
 هد از نددانعمو نواق بواوا كلاس هفاصاو تاهح قا رطو تا |

 ت ور هرژوا لدعو تااعح یروما هفاک بویهردلا تدو,ع هر هنسسکرپ

 نيس هيلبا ت اص ندرا سو فات فا سس لالا تدب وتقدد از,راعساو ۱

 یتخارو باوخو مادقا هرانوب جا مهناهاش دارم ن دبصنو باما
 هاط ندفرطره هةل وا مانتهاویس هماقتنا ذخا ندید نشد هليا كر

 هیارق و دالب زامو اعر یارفف ه افر هل رب تسایسو رهق یداسفلهاو

 ماقتا ذخا ندودع ی راب ن وعا و تب ورو نهذ فرص لصا ميهروک

 نیلاعلا بر « دااحره نیسسردبا ترمغهن زارا هر وربه تامدخ هللا

 نداعس یراتایلبا تمد هللا كس بودنا ی رق یس هيلع ناعفوت کن

 سا و هط همر نیءآ نوسلبا رھ هنب راد

 .(م)
 ( رادصا هب یدنفا رمشاع مال الا جش )

 ( ردیتروصنوبامشطخ نالی رو لاسراو )

ot ¥٭ مباس و هک  
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 3 بار هد ها ف n فبقوت ةناما هرزواقلوان هرالذک

 لکد ےک هيا تلود ر کلا یرورش عفد كن ۳ تان زا نالوا داسو و دو

 رادید ىج هلوا ER تنمو ی ۳ ۳ ر وزوا عیچ 4

 ا یراتردابم نهان شود  مزاول

۱ 
 . ( نو اهطخ نالوارداص رادهنرادصكناشابایض فسوب )

 ۱ نیساشابایطفسوب ممه ایوققاط«لک و و مشلا حو دم مظعارپ رو هکنم

 ۱ 4 4 اک وام ماجا تهالم مال یس ندم هراغاش تفزرخشلا لاک فرط

 هکنوسلوا كنفادص مولهمهرکصندمگیدلبا میفرت یکناشو زدقو فیطات
 تور ن دنعددل وا هدا اک ةحرد یناکتزاوعبط كناشاپ د تزرع لس

 | هل . رادار دو عاجا اعاد بوی ۱ لت قلود روما رک ا هلا تادو+ ۶ و |

 ۱ لر تاعا رە: ادع قحو هع دف هتاود' و جد ماص ی “وه رحو روع

 E هد دس هل ج ت ویلا ۱ رحا قسم دون نالوا تاود ال ماظن ساساو روطشم

 | مدع هولاقو تکرح هرزوا هنهادمو اب ر نامژ ره هلرب روصقو ت واخر
 ۱ ن دنکیدلبا لفن هناعطاقه و لک . دیهوب نادحسو واقاح واو تاعر

 اد رع اصافت نداولع نشود و ENE مراقاجوا

 | مزال یسایسو بیدانو یداب هنفرمسو فلت كهپ ربم لاوما ندنهیجوت
 ۱ بولوا تادنصرف رهلوهموا ندناساکنو هدع ا۵ هداسدلها رها نالک

 ۱ ۵راکم هجن هجن یکر انو و ثعاب هن راتک ر> وبابه یاضر فالخ

 ۱ ولزا قعع هدغو اه دز ینئدلوا ما لرع ندنرادص ماعم هلو | بدس

 دار ده رو, و قداصو دور ااعرو ر رو لفاع هنر هلرب لزرع ر

 ڭا یارزو نس ن دنعن داوا بحاو یبصذ كرم تناطفر زور,

 و دل دا وا مصاما صاخ عارح <= یوصوم هلا هروک ذم یفاصو دنا

 | روأم هعف دو اصوصخ هدم دود>و ل وز رطو و ور را تد

 دلا رهو نعاص كاك دا, ۱ زار ۱ هدرژوا لداهن دانا دا رکا كن دلوا

 ۱ قد هنلودو ند ځد 1 I هلو ن وع كنماعتساو نوا دص

 | هلغاوا رهاظ ندک هنصس» راوطا نالوا برع كغج هلواقفوم هن اکرح

 باقا ۱ هبارمک تلاک و ماع« ندع اک ولم هڪبص "ھڪ رف ندلیا ق قوس ۾ یی
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 یدنوا یکیدلب ارادا هب یژاب هلیح نايمه جد و راعشاو طسب یر هیغاتوا ۱

 كموفرم راذک تمتصم هلغاوا نابتسم ن دنس هما اوج كهبلا ی وم |
 مات صفات نالوا راک رد لس : اوج كد هوس ر رظات 4. تم هدافا 1

 تروصت لس هدام ستو ل 3 ا طلو ن د. >- یهیلع تاود |

 نیکد هعالط ال. ده نزناف دم هوا ریش زونه داد نوا تانک ۱

 ءان هتشدلوا لانحا هه ور کم ت روصرپ هلل دصق تفو را صا ۱

 لود عیج ندنرا رو رغو ریک لاک كشت رربدم هسلارف هب رع تلاحول ۱

 هن راک دليا ناسیسف هثاط *هداسهن یلوصا نالواربتهمو یع رم هدندنع |
 نا الالا ردیلکد جطاو لیلد هغی دلوا نما هدامعا ی رالاوقا لابو |
 ریکیاج ارظف هش را هاب اغا تاک رحو هنابکگ راوطا نالوا دهاشهو ی رخ ۱

 O هر ماو قلم ةطیار شا وس 1و ماع م اطر دات یا ربع ۱ ۱

 هلا لاتفو كنج ندعبحا ءاکو لاو هب > بآ یارحا ندهاکرب ز درک ۱

 لر دبا ناشی رپ و لتخحم ینماظن *بزاربش كلود ميج نالوا لالا مظنتم |
 یروهج هسنارف بودیا ثادح ا رشک رص ربهاج یکی رلکدتا هدایلاتب |
 قتف اموع وروما دقع لح هرزوا هجو یکیدلید هدلحمره قرهلواربهاا ما |

 باب مصم یدعا زدراکشاو لج ینبداواكعا روهج خاص قثرو ۱

 ا عجار ه هیم السا تام 1 ص وصخو ب ولوا نیت نیمرح ۱
 م و-سیه لر 3 ورم لاو مر ا هلع تاود ن دن دلوا هيج ۱

 هنب رار دم هسنارف هلتطاسو نسب ه دسراپ رکو « راذکتمص+

 هتغب ببسالب كل ولد-سلارف « رزوا هجو یکیدخا نالعاو نایب هحارمع |
 تیاثعو نوع ندنکیدلک مزال هلباقم امرش هننوادعو ضر ندا روهظ |
 رمدن و رهقو ادعارو رش عود ار و ار ال و هنیعم یادخ ترضح.|

 ضرف هنا سمج داهجوارغ هنهیلع هسنارف هلفتلوا ثدشت هناا امج

 هلئرافس فمدخ نانیعتم موقع راذكنمل صم نیفاوا ررقم ینبدلوا نيد
 نهر نیک د هندورو ندسراب  رلنالوا ه دننیهءو یدنفایبع هيلا یوم
 هددسورح تل ام هلا و هدنداعس هناتساولاسرا هب هلق ید هلی رط
 ترح هدنساکلارصم یرالاوماو راو یرلسوا-.اوق هساارف دوجوء

 كنم هیفسو لاوءاو را میت هر هماعتلو د ناف فق وتقر ةیلوا یربسا

 نیک د هرهآ وا هيا یرالیبس كنارفن دوجوم هدنراحاو كن راک كاکب و

 ما

۱ 



 هک ۲۲ ۶

 3 لس یلود ه ملکناو بدلوا تیفیکرب رام هللم قومح
 ۱ ۱ یرکسع هسلارف ن دنکلم ودنک هلع تاود نارا قی سود بحا

 ۱ اضر هله جورب ات هراس لاصدا مزا هرلک :ا هلل رو رم

 ۱ ری صوپ کلا ولو یئ رع هرصمكنوا هسدارف ن راش و ییئدلوا » هداد

 ۱ شوک لی صفت هجورب ینح هالوا ذاا برج نالعاهن دسا وا یتیم

 ةم زال یسلیا غبت ةلا هنفرط ی ررددم هج هل وب و اقلا هنش وه
 ۱ معم ه دتسراد هدا ن دهیدنلوا ابا هس ودنک ک ودان للا

 ا یکم میهاف» یخ د هب ی ۷ | لع یرههسس هاڪ تلود

 | هی ههاا یوم یدنفا یسابا لاوس ار ییفک و رسا تار رگ

 ۱ نڪ هنفرط ی رر دم كادور یدیشماوار رو

 | كار رك ن ائلوا ل ا سرا ههبلا یوم ریس ند هيلع تاود ف رطو
 | هدنهوهفم لدغاک ندبا دورو هللا قعر زا هنفور مدعم ندنلوصو

 | هار, بید: ینب راکبرمصا و 3 نکا بواوا ےک یی روم امرمصع كنهنراپانو
 | هندصعم كعا راسخ لاسدا هنتاود هزلکناو ثٿ زا عف اتم لیصح

 عفنا هنتصم شن هيلع تاود نوجا یهظن كلاصموب و ینیداوا ینبم
 ۱ هيلع تاودو ینیدنلوا نیت یار رومأم هاضرع لنت هنسحروص هج

 هسا ردا یدصت هبرح نالعا هن روهجج هسدارف نوځګا صوصخو
 لام ینج هلوا رهطظم هنموجه ید ك: روطارعا تاود یکیا لاحرهب
 | ميهفن سر موف رم راذک تممصم نکو دبا ج ردنم ییاتشا ن الطب

 ۱ نالوا یربشس هيلع تاود نکیشعا مدفن دنت روصرب لدغاکروک ذمو

 ۱ یرظان هبنثجا روما هدسراب هرزوا قب روم أم یاضتةم هیلا یعوم "یدنفا
 | فار رک ندیا دورو ند هسیلثاود ف رط ةا الملا یدل هلاروغی رب ناربلات
 | یکدحا باطاعهر یتساطعا دافلا یعطق باوجر هلر ناب و هدافا یی امو
 ۱ كدفاک رک ذاا فلاس یکیدلبا ر رګ نذر ط نفورامدةماب د

 ۱ كن هنراب انوب و راکنا ایلک ییرلتع رع هد اج رمصم ندنکیدشا شومارف و ام

 23 هطاام و ۳ ودنا سوم هاو ربتشس و طض كنس هر رج هطاام یی روم

 كن یلع تاود هوا تصر ولربخ السمن اک یالعضا كنب زوبلاوق
 راکرد وری دهن وا هلا هیلس تنطاعو یتک.دلک مزال قلوا یو ثعاب

 | نفیدلوا یرلءرنلم تباش یدیک ات اناف اناو یس هپ افو كغلتسود نالوا

 1 قرهیغانوا 3



 او

 قنخ سو و | دعام ندنوب ندنوب  یدینشلپا راستخا راسخ 4 E SF بویر ۱

 هدند.ف كلام میسسول د هدالناوا یراهب ر ا هلا 9 لود یرار ده

 هدیادر کلاس قج هلوا لخاد هننرافرمصت و كل طبقو نب رافدلوا

 داب هداعزن ندرلتلود الود برا نکیشغا نالعا ب ؛ راکچ

 E هن راک دعای قاسطاهبهسنارفیب ةعساو كال نع ها

 یزارمحا ات ندنابالقناندنا روهط هدف هعدتم لود هللا قامت یا

 وال تاود كردنا جارخا.هره.ط ین: را هفخ دصاعم هل راعا قرطر ایلک

 بسال كند ا و روهچ لم ویت م رهن نا ۱ راّتخا یی طب ۱

 هرک-ص ندک دعا مارهش راما رع ارهق و ارجو ماعقاو موه هن رات کلم

 طرشودهع كرەملبا سوما در كته هیاکلاب ن دنشدلوا ردنا تعنام

 4 هما یشدلوا یواسم هد رادع تم وصحو قانسسودو نب رلک دعب

 نایلوا یم هم اعم یربغ ندینسود زا-هطا هنن راودنک ن وڪک ر داب

 نیتاودلانیب و هلام قوةح ا یک ر صم نالوایدلاعرعا كن هیلعتا هد

 یک ناسرو هلهحو قوسعا لثه ر اعم هب هریتعم دعاو نالوا ی یه

 # ول ه- سد ارف رایدشنا م اف هنطص هب راس ۽ و مافاو مو تفر

 1 شاه هرات سا یر ادا اوت داود یراق داوا مدد ضر ہرے

 هأرب تد وع هر هلاکم نٿو ور مھم هلا قاراذکت 29 ندفرط هتساا رو

 ییبدلوا یهاکاو هدقدئلوا لاوس ا اسر ندي ب تیفک

 رکو ررض ت ۳۹ 7F تکنو ماقتا دحا 99 درع

 هند ا سصع كئول هسارف هلک يانا کوا لعک قلوا یتیم رنییصم

 نوساوا هسا رواوا یهدس ینفرهو هتلع ه ره هدنعوق و یطرعت هنوکر ب

 ٽڪو دو نالوا راک رد هدهنابم ےدوزاو ییح هناوادع بزح نالصا

 رەھ ۵ ارس تنطاسو یتجلوا تموصخ و نوادع لديه کلمو اعر

 یضارا لوا ندنغیدملوا یافحا كمعکز اون دلعوق چوا رب كنساكلا
 یتحهلوا تبحوء تک رد ی دیم السا سیف نوا یصالعسا كل هكر ابم

 هلع تلود نالوا یرلعوتم ها شاک مزال یبدأت كن راک عمو

 یس هلخادم هصوصخ و كنواهدنارف هاکعا اضتفا قعاوا ارجا ندنف رط
 ی دامس =
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 و ناهلبا هلل رارب وزن رپ تب ساره و ترابع" ندئاوصا |

 هدنس هیعاد كما لاما هنس هل مه سوح و ی اسا ع ولو لالضاو طلو

 كرلتاود نالوا ن سد 1 رکو تسود رک ریال كيدزنو رود ندنرلق دلوا ۱

 هنهیلعیرلءاکحو لوام یعیبطو داسفاو كب رګ هلا ۵وت ءهوجو مایامر

 م ۵ دیداهسرد ن ل و رطرب ب ودیا داشعا £ وتد هر : اصعو نایغط

 بناح هلا هناراکم هناهب ورراوطا یراق دل وا فول ام هدلحم دید یرل رے: |
 هطیلخت یب هيلع تاود هللا شاش د و لیح هاو تب عض رد هی هینستذطاس
 ندداجر و تبطاو هک وری صهكير هئه كلودتسودراتو

 یاناعر ی رال ارجو نادنم ود ئر کاسیو هارو 9 6 هدا راتبا ید

 تعلدخ هئ راج < > یک د قاوهرو و ىلا موز هل دغا غز لالایی ىھاشداب

 د » سش 11 لاتا قاروا, هجو ندنااسرا را وع: هوم لا سااسد و ۱

 لاسرا هم باس ها ناط هسئام کت هترابان ول قح یدیا رالکد ناخن دنردام»

 هی هماع یاقشا تعمیدخ لأم كقا روا ییدتا مشن رامبو دغاک یکیدتا
 ۱ ی

 هسئارف ندنرانک رح هلوةءوب ل خو نادهوق ناتلوار کد ,هیلع ٿ
 اک رح هنوک ر نانه هغلتسو د لرع رالازج هک دتا تناکش

 راکرد هلا هیاعتاود ۰ ندا م زردیار ذو ممد دیراعف ردقوب ضاضر

 هرلباوح یرلکدرب واع" رود ردکعادیک ات ان افانآ یتلتسود یعدق نالوا

 نکبا ردااضتقا كْع ا تغارف ندد فم یارحا رللازبج موق رم ارظن
 دتشع هدا ز ندیک اوا یراداسفدرغو یراک دعا رمیغت اعطق ی راراوطا

 یا داوا لآو هلرح اضع یراب اوج كني رده ند ةداوا دوهش« یعداو |

 ندنساضتعم كامل یراق دا وا لء هاح یسهنادسفء تاکر> كن 4

 هنوکرب جج ید كتاکش دهبایف ی ربات و یکودہا تااحرپ ردناتش
 داش یرارب دم هساارف یخ د هسیا شالوا مولعهردع ره ینج هیلوای ۳

 رکزاو ندنماخ یادوس ملام ماظن لالخاو داسفاو ردنا كال دسم لیدبت
 عي نوا ی ےل صم لراراکهب دنح در 2 ورندنروهط تالالنخاوب دوخاب

 را. .طصا مدع هیاسر هياط قاشمن و یرلفدلوا راحود كنسلاها دسلارف

 هلیلوم ام رلبا تسک تروصرخآ نلاوحا كوسا رد نالوا هدرنک الف ا

 ییکلسم هنن هيلع تلود نوڪ انوا جم یی هیل> تعوصخ هفخناداعم

 و



 بک ۱ #

 ا نالوا راک رد هلبا ق عام هسدارف درج هيلع تاودن رکیاراد دب یب داوا اوران ۱

 ۱ ندنرلفر ط هوم لود بو دا را حا یخلفر طو اعر ذلت سود یگ

 توعد تامذف دل هلو د هش رلذ اقا و راد هلر هطبار حق هلا هرس تطاس أ

 | دادتشا بسک امویفامو یلاوحاتهارک كنهفارف هداننا لواو نکیشقلوا |
 | هدعد ویب رفت هسراب كن رکاسء هدوم لود هعند ندنهداواهرژوا كا

 ۱ ماناونکو هدنوقو نیسللاو نالوا هدنسهانم یدیاک كن هدنارف هدنن اخ لامس

 Em رف هدزرک د جاو ندنس E دک ےک لت هدص> نوصح |

 | واهزاکنا هلباهیب رح نیافسنانلوب هدنا كنواوط نالوایسهناکی لاسر |

 ۱ تو كت . رارادفرط لا رقهدش ورد )۱ ا ةا ردو یر لو طب ص ند نور ط

 ی رخص هلا هعوتم هوجو وناباغ لاح فعض لیدساا و و هلن سس ییعج

 | دیهراس لود ید هيلع تاود « دااح یتیدلوا نایئسم یسههناضعو |
 ۱۰ رزوا یسههزال تان ا > نالوا مولعم هب ۵م اع نکیا رولي هديا تدفاوم

 | ارح و ار كاتکل# سن ارفو یکیدقیا لودع اءطق ند کلم قافرطب |
 ۱ و هیلع 1 ه دنماکنه یسالتا هطعق دش هلا قب روصح

 ۱ مزلتس» ین اب أ ولاخ ی اک ك: لاا ار د هساوا شعلا هطدار ےس

 ےہ هلع ٿاود ر یرللاح ترجم داد: شا ہد هجرد قجهلوا

 | "هدعاسه نالوا ل ودبم ه دن رلعح ان اف ان | هه ن دنگیدها هطبار

 | ردیلکد مولعم ینددلوا یداب هتیاکش كل ہراس لود هللاعفد یسهبنس |
 | عافتا هرم ولو سارو ندنعیلفرطب كنهرلع تاود هد هب را تدم

 | نالوارهاظ هلیارظن ناعما یثرج هبهدومشتالاحو هب رح مناقویراکدخا |
 | هنورمرانآندیاروهظوتب ون هلهجووب ند هيلع تاودفرط  ردندداوم |

 | ییدنکمز زال یرللیا مايقوتابت هدقلتسود ما اودلا ىلع ید ولهسْارف تب ۱
 ۱ هاتف شآ نالوا ET هدهسنارف وربند هنس جاقرب نکا راکشآ

 ۱ صاع ا نالوب هح رف ہ س ےج هن راباغت د یتموکح مامز هلبسح داسو ۱

 | یتموکحو جم ورت نب رل هصاخ تنصم كرد اد هطساو لک لح ||

 ۲ تا هبنارف ماا هراسلودنالوآ لا مظن« نوعادب ات ه- راودنک ||
 بي رنو ناندا موج عف رو كنا لالتخاو شد وٹن رق وال« لاوحا

 ۲ ناسا دارفا طداور جو ناکسو لاها لاوءا تصغو نانا کالا
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 | رهاظ ی رلقلتسودو ماجا هقارحاو قارغا كن هلوءهواو مادقا هنمنم ۱
 ماظن نو قوا مأب ءال ندغیقوت ەد وھي ین 8 هنه-لودنالوا قة و أ

 1 هیلع تاود نالواهدف رطا وا هدقایسراذناندنکر حیفالخ ورا هش ایرو دم ۱

 مزال ی رادصا هعفدو لهجو ییثدلوا ه دهن تس نامزا هل رل ر وعام ۱

 هيلع تاود هدیهالوایشان ندملوا رودصتسدرد هغ رش حاوانالک ۱

 ب ه دنراراص> زاغوب ن الا ن دنراف ط لود نالوا زز وان اس آ ۱

 | دنعهونیماهل اه جورهو یو دبا رلوک یرالیک و سواسنوقو سول ذوق نالوا |
 ۱ را زکیص ءو یعلیا ولتغر موم هد هيلع رد یراق داوا لاوةالا ق ؤو هو ۱

 | قیدصد هلرع ده یراداکر ردت هعطقررپ وال ثم دنس ندنراق رط نگ رلتسود ۱

 | هیلد تاود ء دباب وب ه دننع"یفافناو ارجا الماک روک ذم ماظن ویا وا |
 | شناربا لاخ ه روک ذ٥ ماطف دبنررم یداو تعفاوهراهظا هنب را روم |
 | نالوا هدفرطاوا نوگایرللبآتقد هن ماگ هعوقوتلاحر ولیب هلوا بجوء |

 | یری رح لدغاک دکوم ریخت الب هنب رالیکو سولسنوقو س واسنوق |
 رظتمو لومأع كن هلع تاود یعدقت هبهلع تاود فرط كنم رلتروهو |
 ۱ هرلندیا اضتفا ند هيلع تاود ف رط هلرس « دافا یتیدلوا یسهناتسود ۱

 | یراوعحهو ب>ا تسود لئهیاس تءطاس هاکلر و رارب رعت هعهسب ههدب اعهر

 | واحد هرتسودیسعلیا ولتارد وانیغرمعم هدنداعسرد كتلود نالوا . |
 یدئلوا اطعارب روت [
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 ( ردهمانایب eg رحنالعا هن رزوا هدارف ) ۰

 ی نالوا راک رد ورم" دمای الا يدق ه دنا یاود هسنارف هللا هل ۶ تاود ۱

 ۱ لد هاو بویلوا ق اهشو تهوصخ دم هدنفور قافوو ۱

 | اغا رلءاک ت طورشو دو ه٤ قر هلوا نوصء ن دال ةضراع هلهچوره |

 | ارتسصو اعاد ندهیلع تاود فرطهنسارجا یب اک كن الوو دو مساصو |
 | مدندنم لود ھما aE اه دلاح رهوتءامر یک کرک

 ۱ ندیارو ۾ 9م مدعم هنس یا ندوب ادعام ندنعددلوا ندنالاح نالوا مولعم ۱

 هنهیلع ه- ساارفو قادیمو دهع هدنرلتدب لو دریک | هدنتسادتا | كالالتخا ۱

 ۱ یناک رحوراوطا كن ژر دم هساارف ند اعز یموکح مامز هدقدناواقافنا |

 یک اورا ۾
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 ا رباك ماظن نأل وا مو ۳ زا لاار و :تفولا بس> هد نمط ءابتشا عفد

 هد هقاس نامزاو رادیدپینبدلوا ندتع هی گلم خاصم مدقا كن هيلع ب تاود

 نوع ده نم “ صاوااات ودا هدیه سرک : هد هيلع ۱ لهجو ینیدلوا

 لوصوهت دامسردو لوخ د هزاغوب نرم یرمغ ندنرا هایفس ن رماتسمند)
 نوساوا هساارولوا ندتلم نفره كتاف ےس لود نالوا هدنسهدارا

 طظ ون عالف هیت دملوا بین و قرفیبک کرک ی راکلنعد وتسود ههبشال
 تصخروزاوج اعطق هن رلوخد هزاغوب هلهجور و ترت ه , یهاشداب

 تاد هنکرب < هن اظفتمو هنارمص ته هصوص> ول ماوداا ىلع بویر و

 تنفى ور :امشاو فل مد :ییفتسیودیاندلاح وتفومزال ماع*او

 .یژراذکتصمو یعایااب وروآ لود نالوا مغءهد هیلع هناتس-آ هد رها لوا
 ا یدراناورابخا هزع راتسود

 لوخد هژاغو ورګا ند هرط ن زا دهد هلاراع شاو رب رک دنب رالیکو

 هنسااشهراشءا هدن راد و ردندصاا هلوعغ و ندلع ینتفرظن :دنادا رم ۱

 تنادسههو هلیح و رکو تنایخ ندنراراوطاو a ردبهراو تا دس

 هلع تلود نالوا ه د رو ؟ذم زاغوب یرل هک هرزوا ق کو ردیبظوم

 یلاخدا هی هطبار تح كنصوصخ یتلوا یرلم ولهم نیقیلا لء كش روم
 هلا هیناطاس هلال نافسكجء دالوخ د ورگندزاغو ءاي هنکیدلک مزال

 ګر و:و ارم. ۰1 زک راک کلم >مقاو هداني یز هداف یراص>ناطاس

 كجد الوخد هزاغو ورګا ندهرمشط هلوةموا هلیبسح ینج هلو ازادنارکل

 ل رک وین طباض نیئروک ذم نیتاف یک یکیداما دورو هروک ذه لح هیس

 سوا زوق نال اوآدوح وور طاو'ںونل وو ندآرلو رطرازوم امر اس و یییما

 ر ا ےک ی و رود: هخاعلاب توراو جد ی رالکو ص ولساوفو

 زابخا نهذاوادهش۶ كا ءو هدنراذوردو قاد ص ییغددلوا یس دنفس

 سولشوفدوخ اب وسواد وة كنلو د لوا ه-دا قلتم تاو د نقره بودا

 | هش رارو ره هبناجو هلاطرش قلوا عاق هنماقم تلافک یداه-ش كنلیک و
 دوخابویلو ازا دنارکنا هدموق ره لع هنیفس هلوءمواالاو كلر وتصخر

Po alیرالک وورلس واسد وة نالوا رک ذبو اوو یک کر  

 ییغیدلوانیماو یه وت را كلود نالوا هرزواناف رافا صم هلا هيلع ت اود

 ۰ هل تخ ادا نوط فقول الب هسا رارشا تع رع ها لع ن دمرپ وربخ

or Fe٭ عباس و #  
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 ERDE “6 ءار دبا اضتقا قلوا یطیاضا راکب نس

 یدج ند مال روک مزال كطوظع ندزلوص و هقر 7و ندنرلد دار

 ردوا هد: ساد وس e ر> دا ال ناععلآ هاشداب و دود

 ۱ یتیداوا ی قانع ك هيلع تاود قام هساارف کلا هدنما یرالود اب ورواو

 هلا مزب هن راهشبخ ةلسلس كراکب یدعا هلغلوا ندنالاح شلوا كمولعم

 رد واطم كاك «رلابقتسا نوعا قعوقوا تل ةيعلاب

 )٤(
 (رددغاک ناماو یار یکیدرو همصم یلاها كنهنراباتوب )

 ۱ رسا لهال اا طخ ٠ رجلا رک سەد نه

 ارضح ف اننا مکار ك ذو هیافکلا هيف ابا کی باساا ملال سرا اننا
 راقتحالاو لذلا ه واسنارفلا نول يعتسي نذلا كيلاملا ةلازأ دصق الا
 | ايلا اوجرخ ی رغلاربلایاانرمض> الو ناطاسلا لامو راحملا لاماوذخاو
 از نگو 4 ص ءا بر هوایدت 2 مه طب ارساو مه طبات و نوقتا هایت

 ءااعااو ماشلااماو یرمهلا رطءلاب دحا مهم قب م ی قی ےھبلط ی

 نیحا ر مهنکاس یو ۵ ندیبط ه اونوکیف +. ءژاو تارا تاککاو

 ) یر , دغاکروک ذم )
 هکر ووا ناطخ هرسصع لها ندنسو درا هرمج
 رک ذهدلا بوردوآ بوث کم طو نت یب همزال داوم هراس مدقمزپ

 راتو ردة ناله هسنارف قا نفکرع هرصم مرب کد ثقیا
 لصاو هب رغ ر بولوا نوعا یسهلازا كل اکب ندا بصغ یلاوماكتلودو

 هل هجو یرلةداوا قصس ندنرافد_ةیج وشر اق ررو نم هدزیدلوا
 دما رسا ن رایصعاو لستف ی راي ضر و لدتا اە هژلنا

 هدر هه رطق هراز ی دتا زاغا هرارف ن درافوخ جد یرلیصعب و

 ںاضاوالعو حاڈ ماما زلکد یاخ ندوشسج نیک د ه ههعااقدحاندرلزو

 رانوساوا نو جی رف هدنرانکسم هیعرو باور
3 

 ( هنسارحا كناوصا ها3وب هدنزاغوب دیفسرح )

 ( ردینروص یعهرر ا , و هیارفسر اد (
 هدو HE كجد اج ورخ و لو>د ندنزافوب 3 ءقس رک هده هلال 1

 نک عفد #



۱ ۱ > 
 هجا رفهدامیکلوا) ردك رک هساوا كحیرارثا ندلامهفیص بویمهژو ||

 یدعب تعاس چوا ةعضوم لوا نکيا رد ارو رع ندعضومر یرکاسع

 مدآ رفن حاقرب ندنرل جا هروهج رک-سعرس یسااها ارق عیچ نالوا
 | دیفس هن دیا م ولعم ی رلتعاطا كرلئا هيلا راشم رگسع EY 3 هیلیا لاسرا

 | یهکیا) راهیلبا بصن نیسهردب هارف بک سندناولا ءایسو خرسو |
 هیاکل اهن رق لوا هرتس وک هعقادم و تعواعم هب وا هارو ۲3 هب رد رب ره هدام

 ت

 تعاطا هي ول هج ارد هک یسلاها هدرفرپ هدامیججوا) روئاوا قارحا

 ۱ هاشدابنالوا زی الذکر دن دنط رم كعنا بصذ نیسهردناب ها رد هرتسوک

 یجندرد) رهیلبابصنریارب ینخامسیخد كنبراترمض> ءاقن ماد مالا
 ره ییب رک الماو توجو قازرا عج كرلنم هلوک ی اثم كتهدلب هدام

 | هدام یجشب) رهیلبا ماها هرزوا قمالواعباض یشرب یتدا بو دیا

 انتمط+یلاها بولوا لوغشم هلبراتتص» و دنک سکر ه هاو ةاضقو حام
 | مهءجاب بوئوا ادا رزام «دعماوجهرژوا هدلب تداعو راهلوا كرا کسم
 هنتبعت كهالا ب انج یواح یب رکش یرانوطس ضارفن | لراذمهلوک سکه

 كله و هجنارف رکاسعو هيلع تلود هلبا دنلب توصو رلءدنا انو رکش
 رهیلنا نا رفلوتنعاهرانمهلوک و امد هناالحا تیموعد

۱ 7 
 ح كناررح ینیداوا شەر دنوک هنسلاو صم ند هبردکسا كه راباتوب

 ردتروص
 | ضرعت غاونا نالوا عقاو هن رل ةح یراع هسسارف كن راکب سهم

 تاعفدلاب یصوصخ یعغلوا ارجا یراهغال تابیدأت بم هش رلیدسءنو

 حیا رییس ود

 كل راکب هعق دنا وا اعدتسا 4 هیلس تئطاس بناح ندنفرط یروهج هساارف

 تلودو یی رای« مدع هدادسو قح لوصا هاب رفت یرلجانع تن ون

 تلود هش ریدکت كلوا هسنارف نالوا یراتسود قیفحو یعدق كنهیلع

 یفیدمیج بحاص هراکب رظن عطق ندششدلوا یساضر اءهطق كن هيلع

 ربارجو سندو هدرامدعم یروهج هسنارف هلغلوا شسعا نایب و هدافا

 در همیاما هءفدوب والثم یتیدلواروبع هنک ر > تاعفدلاب هدنف> یرلکب

 أا رارف هثلاسراو نیەت کت سجو یوق نوحا عفد دد اي یب راك ھا

 رد شھر و



 س

1 4 ۸۱۵ ۶ 

 | بذکهسیاوب زار دبا الا وید مشاک هد صق هلازا یوکنید زس جا
 | م هجون هرافرطوب مب کز کد هراب عفو کیا قیدصت ینا ردح رص
 | هدایزاهد ندرانمهلوک نی ردنوجما كمر ولا ندرامل ظ یرکفح لرسقجا
 هرانا هش و مردبا تعهرح ریطع ۰ نآ رقو هد ییلنو ندابع هب الاعت هللا

 / هدنراثب بولوا .مادقالا یواستم سکره هدندنع كهالا باثج هکر کبد |ا

 لفع گلخس هماط نع هلو ن کیا | مواءو لئاصفو ی طو ̂ ره سبب ادم

 لاو " ریگ ندزاراس یرلث ۱ E یژهامرسه راد ها طفو قراعمو

 هسداراو یطارا تشم هدر هک هيلا اتا قیراص#ا هرلنا ریش عا

 رکا صوص هرات! به اس 'یراوجو راقاتوف العاو رلتآ لژوک و كراثا

 نکارانوسرتسوک هزب ی یددزا رانا كهالا هوا یسهناکلام كرلنا رمصم
 بصاثمهدرصم هرکصندنوکوب رداداعوقور هن رالوق نیم ادلا بربانج
 ردةج هبهاوا انئتسا هنسک ندرمصم لاها هداقئرا هب هیلاع بترو هیماس

 رهش میظع هدهبرصع یطارا هلتقو ردا حالص بسک ی لاح كنما

 یرالظو عبط كکيلاءبه یرلنوب یدبا راو تراجت قوجو رااح عساوو
 تعاج هدای نایعاو نایجاب رو>و ئاو میاشمو هاضفیا رد_ثلا اا

  Slاہ كو ردد دادع نيلسم صااخ روا هحار 5 هک كم. لب وس مدخن هر ۱

  0كناباب € ندیا بیغرو تح اءاد هب هب راک هرات )سم یاراصذ

 دصو هس هرب "رج 4طاام هرکصراب اا بیرخت توراو هالا لرو یھاکنخ

 درط یزارلاوق ندا داعتعاو مز نيع ضرف یهبرا هلا نیلسء كردیا

 كنب رات رمضح کلم هللا ادا مالسا هاشداب الاح ر ارب هاراثوب رلیدتنا دیعنو

  allالصاورلیدلیاع اتما ندتعاطااک | كر ییا لاشتما هب اطلس صا س
 لا مر یلطومهت یفطومه هژرا نوا یرلسغل عم طرک رکمرایدقنادابقنا

 یر هب رو لاخلا هد ره یزو دک هک هرم صم توا ندا قانا رخأتالب

 دهن را اح ني را نیفرطک هر هثنک لوش لیطوم هل تالذک رواوا لاع

 دنراةدالکا یک یک یزو رهلوا ج۶ هد رال م هلبا ندعاس ندلیام

 هک هاو هب هفناط لوش هاو نکا رها هر هرفرط هلا بلق صوا>

 یال یدرطرلنا رەدا هاصا زانا هدهب راح هلا مزو داحا هلا راثم هلوک

 ٭ هوب ¥
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 صالا قد رطاو داو ابلع برای مهودعاس و كاملا

 ۱ را مهن قجالو
 نع تیام الثب هب رو ةراد ف ذعقاوا| یرعلا عیج یوالا هدالا )

 نکا لسو نا اهیلعبحاوفیوسنارغلا رکسعلا اهب رکقا عضاولا

 اوب ص مهااوا وعاطا مهنا هبلا راسلا اود را يک اهدنع نع الکو ضع

 لکذیالا:دالا) رجاو یو ضعاوه ىذلا یواسنرفاا قاعساا
 لکفشلاثلا هدالا) . راثلاب قرح یواسنرفلا رکسعلا ىلع موقت یا ةيرف

 ق اجلا بصن اهیلع بجاولا یواسنرفاا رکسعلا مسیطن قلا ةي رق
 هاش ماد انیم لا ناطلساا قاص» بصن اضباو یواسارفاا
 تویبلاو قازرالا عج الاح اومتحأ دلب لک ىف ياشلا ةسءبارلاةداملا)
 یش یندا عی۔ضبالیکا دازلا داهنج الا ,هیلعو كيلاملأ عاتم كالمالاو

 مهنا ذغالاو :اضقلاو اشا ىلع بحاولا  ةساطادالا) اهن
 نینتبطع هنکسمق قسنادلبلا یلاهانم دحاو لک ییعوهفناظو اومز الب
 مهعجای نیبرصلاو :داعلا ىلع عماوإلا ىف نا :الصاا نوكت كلذک و
 توصب نیلئاق كيلامْا هلودضارقنانم ىلا دو هلاك“ هها لضف اورکشل
 یواسرفلا رکسعلا لالجا هللا مادا ییتعلاناطاساالالجا هللا مادا یلاع

 هیردنکسا رکسعع ار رح ذی صلا فمالا لاحرمصاو كل لا نما
 یواسنرفلا رو ها ذماقا نم تسهنسرودیسم رهشنم رشع ةف
 هر ۳ هنس مر رهشرخاوانعا 1

 (یسهجوت كلەماغالعار وکذم)

 رکسعرس ندنو رط ها رف روهج نالوا یم هتساسا تاوا سمعو تب رح

 عداودح: ٠

 هکر دا نا هرصم یلاها عج هتراپانوپ هب واسنارفلا شویطا ریما رک

 رار دبا نطا-سد هدر ەە 4ک (اےما) راق کس لوا ورين درلتقو قوجكب

 یدسعتو روج عاوناهش رام هلرب یس هل -هاعم راعتحاو لذ ەتلم هحارف

 هک قزاب هاو ردش ربا یراتوقع تقو كرلنا یدعت رارابا ردغو لظو |
 نمهلوک وشا نالوا تواع ندنکلام ناتس>رک و هژابا ورندرانفو هو

 داسفا یرمصم نس>ا ملفا ناو ی هدضرا "درک نوت یس هه اط

 یسهبه)ا"هدارا كثب رلترمض> نيلاءابر نالوا رداق هش ره رد راشه ا

 هفرط و نراوارصمیا  ردشایا قاعت هن راتاو دو تال ءءاض نا كرنا هوا
 دحصح سس س



 نر ۳ ی ا
4 ۶ 2 

# ۲ ۱» 

 || تارا یا مک نولو دة نود رسا اهدا مهتاود ءاصهنا ید مخدق

 هوق دصت الف جم ص بذک كلذق مكد ةلازا دص الا فر طلا اذسهی

 نآرتلاوادحم هین مرنحاو یلاعتو هلاك هللا دبعا كيلاملا نم رثکا ناو

 نيب و طقف مولعاو لئاضفلاو لةءاا وهف اضعب هضعب نم مهقرف"
 بجو ساو نیربخالانع هارب تلا ةفرعملاو لضفلاو لقعلاام كرلاملا

 هص ضرادجوب |عیح اتدلا هایح 4 اولصالک مهدحو نوکلع مهنا

 یهشالانک اسااو نسحالالیللاو ل جالا یراو او كرااحا ده صع یهف

 اندر ورلف كلاما مالا هب رصملا ضرالا تناک نا اصاخ مها هلك اذهف
 رشلاىلد لداعو فؤرو» نیااماا بر نکلف مهل هلا اهب ك تلا ةا
 ن۶ رەد لاها نُ | ریوسا تسال ادع! صد 8 ولا ی اە هر وعا

 ءالقعلاق ةيلاعاا بنارلا باسن كأ نعو دیماسلا يص الا ىف ل وخدلا
 اهاک ةمالا لاح مصب الذب ور ومالا اوریدیس مهنی او ءالضفلاو

 ةعساولا تاهاخاو هعظعلا ن دملا تناك ه رمصلا یضادالا ىف اشاس

 :اضقلا ابا كبل امنا لظو عمطا الا هلك كااذ لاز امو رب اکتلا راو

 مالسالا ةب راع لبع ىرا صا اعادثح ناک یذلا اابلایسرک اھیفاوربخو

 هللانآ نوعزب اوناک نیذلا ه راوکلااهءاودرطو هطاام هر "رجاود صف
 تقو لكىن هب واسن رفلا كلذ عمو نیلسلا ةاتاقم مهن» بلطي یلامت
 ۱ ءادعاو یناعلا ناطلسلا هرضط نیصاخالا نیا اوراص تاقو الا ن

 | ناطلسلا ةعاطا نعاوعتتما كيلاملا ب ولقلاب و هکلم هللا مادا هیادعا
 یلاهال یب وط مت یب وط مهسفنا عیطلالا الصا اوعاطااذ ه رمال نیلیتعریغ
 یب وط مهبنارع لعد و مهلاح لصيف ریخأتالب اسنعم اوقفت نیذلا رمصم
 نيب راحا نیش رفلانمدحال نیائامرمض هتک اسم یف نودع نذلل اضبا

 نیذلل لبواا مث لب ولا نك باق لکب انا اوعراتسش رک الاب ان وفرءب اذاف

ew اودع ¥ 
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 | یاضنتمرپ صوصألا ىلع بولوا ینعمرب ج راخ ندتد وبص مسراسغ
 ۱ یناونا *هدنن وب ہدااحرھ یاهک ا ءاص مة دلوا راحود قلاع“ رد

 ۱ بایهرندل ذم قاشودرب هلاځبودا یاورسخ تعفشو تفارق“

 | ارادم هسا لحر ر دق قج هثلوا مس لابعو دالوا نوا قلوا
 ۱ هیطع نالوا ناس>ا ن دف رط ی رم هدنص رع علاقو یارحا لاسرهد

 | هن لهنافصآ ن رمتاصا نب رز یار قوا هوالعو مع رادقمرب هنوبامه
 نامرفو رما ها رولک قفاوم ||

 ) رکید و ره

 ۱ نالوا روهظ "دزرس هباراک زور فو رص هدرارع-الا ىدا هيلع تاود |
 | رب رک رح شفن هارب قر هتسکش ش لق هئاوید موسرو هیموب تائداوح

 | یدیاروللیق هناویدخ ر ونلا عمال روضح ضرع هرکرب : دهنس بوللیف ||
 هدنف ظهثسرب هصاک هنن رقص یسهنس ید نوا ندنرفص یسهنس قلانوا

 ییظننو مجج هلبا یر و تةد لاک «- تایفیک ن دبا داوت ن دلام يشم |
 ہاکی نوګا قالوا ع ر هب هن اهاش هر نودرک هبتع هءفدو و

 | هنضرع كن هروک ذم یازجا هرز وا قیاس یدناوا عدفت هش رهنافصآ

 نامرفو ما هسیارلبا قلعت یراهنارمشم"هدارا
 گی مج هش بر تھ

 دجچافصاو "مدنی نا رنک

۱ 
 ( ه رصع دالب هرکصندنطبط یه ردنکسا كن هترابانوب نوملمات )

 ) ردنروص كندماشالعا يکیدتا شا هسالاها (

 قرط نم هک م ن كب رشالو هلداوال هللاالاهلاال میحرلا نجرلا هللا مسب
 ركسسعرسلا هب ودالاو ةب را ساسا ىلع نبلا ى واسارفلا روهججا

 نامزنمنآ ےهعیج رضع یلاها قرعب یواسسنارفلا شوی اربا رکا |
 رافتح لاو لذلا | واهاعت هب رسصلاد الملا اونطاست یذلا قحائصلا د دم

 رضحف ی دعتلاو صابلا عاونااهراج اوا و ذب واسنارغلا ةلملا قح ىف

 رمزا هذه لوط ر وصد :دع نما رسحاو هت وع ةعاس ن الا
 نس>الایلقالا یفاودس ناتسج رطاو ازابالا دالبنم نيب ولعلا كيلاملا

 ىس لک ىلع رداسل | نیلا هلا براماف اهلك ضرالا ةرک ی دجوبال یذلا

 سس
 سوم



۱ 

 ( قاروا ر وص نالوا دوکو داك نورد )

(۱ 
 |۳1 و بشن گلم د زاهدی رج علاقو یکیدلب عج نال درطیدنفا فصاو

 یراتروص كررت ناناوا ء دهو رب ۳1

 ۱ ۱ هک ردي رالوق ضورعم
 یرونامدقم هکلک هللا طم ریسهنسجوانوا ندنرخ اوا یسهنسرکس رویکبا

 بولا هاق اددح هرزوا می راتنف عوضوم عااقو ینیدزاب هددلج یتلا كکب
 1 هعاصب دات ل دنس فسیک هیلع ۳ نکحو حرد هیکلم داود هکداک تدساء

 هدا اک تآ رم هسعلک هلوکو ب ندم هنارکاج تیرومأم بوئلوا ج رخ
 | بوناوا قال او مط هیموب ثداوحو هاو د عباقو نالوا ثودح یا روص

 روه ط دش هزارش اذه انمو ىلا ندنودام نورع» نءاسیم نواه سول ج

 ٠ هرنک دبعوب و روط هحوا شاارآ هل هن ارجاع ی یس هلج كعدافونالوا

 | ررح شفن امدقم هدر دح یار > نالوا رک دتواوا روصحات رعق تعا

 كءداقو قبتعو دیلجو بمهدن هر ژوا قلوا ینا هلوادلج مکیدلیا ر رګ
 | مراکم روضح هللا داج تردقاب هلغلوا شوا ضرعامدقم یداج یکیا
 یراهنافص ءاکشی دن نوح | قوا عفر هب یهاشنهش ترضحروصح

 ی, عاهکلب و لجارهدانععو ظفافیلانواشذانف یرایدقرکاج یدللیف
 2 مر وص نالوا عفاورابتخا رغ نعهدما م"هدافاو مالک كبس تولوا لاب نم

 صا هدشباب قلرویب روظنم هلباضر نیع مهناز جاعراٹ اوروتسم هلیاوفع نماد
 ر دکنب راترضح ناسحالاو فطالاهلنم نامرفو

 ) رکی درب رقت )
 دهض اغ یرمطارفص یس هنس لا نواندنهرحمیسهنسشب نوا زویکیاكب

 بشکد بع لق لاوحاو ثداو> نالوا عقاو هدرارقسالا یدبا *هیلعتلود
 ر وضح نالوا لامآ بابرا لابقالاهبک بوذلوا لاججاو لیصمت هلبالابلا

 عود رص نوعا ق لوا عدعوضرع هب 4 یهاشهشترضح رو ص۶ بهاوم

 هواح ه دم هنارجاع ق> لد هر یدعم دو ی رالاصتا یلاعم هاکشدب

 تو سم قاطهتسا ام ی الوا تباغی تبانع نالوا روهظ ی الحر ۲
 یکیدشا ایحو بدا هل قرن سه ن رک ر اح بویموق زوب هناسحاو

 تر تدوصراهظاندامث یایوا فاطااو م راک ۶ ی جا ندنایهد دب

737 
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 هد هسیارلیدتنا باقرتسا ی رایجنویلاق نالوا روهظو وبشا یرلادتا ردنوا
 رابتعا رلیجت ویلاق های ر وک ینیدار هشیا كرلنویلاق اعاد هدناب راع

 هيلع تاود *هب رحل "هوق هلا لر نوت نوت راهعردق هتفر هتفر قزهلو

 هد لاح یکسا قلیحویااق هداب وروا نک) رددوا ترابع ندرانویلاتبه

 یدیشاک هر هچرد كج هيم هلیشت ردبا قرت هنوک ندنوک ب ویلاق
 نوحا زاورپ هدنوطسو تک و ش ۳ وا كن هبنس تط باعع کو لاح

 ییس هیح * ران مداقو هيلو ءان رده ر ا "دوق یر ند دانق یبا ینبدلوا حات

 تنیس ه هدبدج تاماطت هدنرود تلا میس ناطلس ربع ددلوا هدقمزاب ۱

 روهبشم هجا وروا هدیاب و و هنا اکا كن هب رع هوو هده« یییدتلوا

 7 هود ی دنا هد وا یی هن اا كيور باہ سا نالوا

 ۶ه اسر هدا لوا هلتهج ینیدلوا جات هن رص هجا هسا ی دج رب

 یناماهناسرت هل.ساوا ندااح هعزال كەر و ماظ) هنس هلام زوما كنهيحاع

 )0 ه ددهعاا تب د هلا لاصاتا ندراعس سراب" یرەنلوا

 فک ه:س هرادا لوما ك اب وروا هغو هد ه- سار توو یخو ش شاک

 4 م

 هرزوا قلوا مدقم هنر رظان هربج ذ یدفایبع یدیس نالوا س ا فوقو

 | ه دنس هراو قو ني ھلو بصذ ی رادزفد هه اع لاسر هر اتا ث ثا ٣ قش

Aصا یعالبا 4 هبام؟ ۰ ه>رد كنه ر 2 * هود هلا لک هڏ رر  

 ردشاروب نامرفو
 ه دردح لوصا كنه رګ و4 ربا هود نوجاق مالس كن هلع تاود تقولوا

 یر رطح ناخ ے لس ناط)س بوب اوا هراح 4 عتسا نادس۶ ۳ رزوا عطش

 یجد رلتاد لیخ 3 دا تم دخ هداود و ءردبا نیما دالا قو اکوب

 ن دنوک كرلب رب و یاب خد رافاجوا یکسا طقف یدیشمردشت
 ندنع دلوا قرتمودیازنم ی راتوادعو تبار هدنفح دیدج ماظن هنوک

 شاکر = هر اد ا هدلود وكرار ےک یدیاهدنخرآ یالکفم كن هيلع تاود

 یادت هللا ءاسشنآ 3 ۱ رحاو تاطشتر وص كنيس ا هل رز وا

 رواق یی ادلح هحولرس

 ماسه الع هلل دج |

 مارطاذ ید ل ئاوا یف
 ۱۲۸۷ ain نه

  #۶ 6 of $Fعباس €
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 ] بوش تافو ی دنفارمثاع نطصم بسا مالسالا عیش هدنابش رخاوا |

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

| 

7 
Iیدلف سابلا رل:علح هثساعر كرکو هاسودنک  

 یس هنا اتک ی زدن عقا وند وک رب اد الا دعب هدنعاحدج ناطاسیزاغ

 یدلوا نفد هدرا رم یی دلوا شما دادعا امدعم هدئد هربظح
۶ 

 | نالوا تاتکلا سر هعفد يکنا هدساخ دوج رود هلاراشم موح رم

 دلوتم هدنخ رات کا قرقز و كس ن دابلص كن. دنفا نط صم مويه

 هسورب مدنسهدععلا ید رب ناسهطو سردم هدنسهدعهااید ید یلازوو

 لوبناتساهدننابهشزویکیا بواوایسالم همرکم هکم هدنهرم شب ناسقطو
 کیا زوکیاو هل. هاب یوطاتا ترادص هد هدععاایذو هل سا ڪو

 هدنناصش چ وا زویکیاو هلّیرادص یلوطانا لعغلاب ه دنسالو الا یداج
 ۱ باقرتسا هداز ید.چ مالسالا میش هدو دالیو ماکب ها یبا مور ترادص

 هدنلآ وش هموق رح هنس هل دانسا رالاح یک حطو صرح هئسو دنک كردیا

 هرکص ن دل رع كيهداز یدیج هده ا گوا الحاو ی هر ینومطسف

 نواو یرکصیضاق یل: امور اررکم هدنس هنس ید زویکیا قر هئاوا قالطا
 شلدا نت هر دسورپ لزرعلا دعب بواوا مالسالا مش هد والا عب ر چ وا

 دیس والخ اس یدا شلروتک هند اعسرد هلا قالطا هرکصیآ جاقر و

 ڪو ناثملا راشم هلا یوعت و حالص یدلبا تاقو « 3 و نکا معم

 ے رات یک ودبا ناشلا لیلج تاذرب نامز *هن اکب هللا طخ نسحو بداو
 ردحردعم هدنصاو

 كعقوم هللا مایق هن ریهجماهنود هرکص ندنهف كاوبناتسا هيلع تلود

 "هی رګ لود هد فرط تقوزا ك رد | هدافتسا ندنسهداعلا قوف "دعاه

 «دننامز نایلسناطلسو شا كرا دناعاود ردق كحهدبا دندهن یاب وروا

 ی هبلق حد هدرک دقآ بواوا هدنم هبابم یضو>رب كن هیلعللود رک د هرق

 یداشع اط هنایلاع هعاعییذوفنوناشهدنرلک د دنه هةشب ندک دعا تابا
 قص یالیهکلب ق ر هئلوا داجا رلت وا او هداب ز یک هداب و رواه دەر

 | هيلع ءان بوبلوا لباق هباغ هن را عود اب و روا “هب رح لود هلذلوب قرا
 "| زکدق آ بولک یساغود نشد دانا ینیدا-شارضوا هلحصف درک
 راتو لاق ید هد هيلع تلود هب ر زوا كتو یدلوا ردا هقولبا نب زاغو

 نالوا ,یرک-ع ےدق كنهناسرتو یدلدبا ببترت یئص یجتوبااقو یدلما

 هک رادنول #



 a هک ۰۷ ۶

 زر ر دنوک سضح هنفرط یسیلاو هنسوب هدلویوبوژپ یضار ندهد |
 طط ی ردعلو وراقو و یغاشاافا لیا یهجاشوق هند رزوا یرلءد ۱

 هللا بوک ر هنیرلق اق هنچ یهدنحاس بولارصیص ندنررپ رایاد كجدبا |
 حلوا ییولعكناشاب رکب وبا تیفک رابدلبا رارف هنس هعاق هطا ناه |

 لاحرد هلکهردنوک رخ هنظفاحم هعاف ن وعا یادعا ید كئدرد ۱

 هند اعسرد هدالوالایداج ل ال > ی را هعوط2م سو ر هلبا مادعا جدید رد |

 یدیشلرد وک ۱

 بوبورلپا هبا یئاحالصا یلبا مور هئسون هلتسن هبهشاسنینسلصاطا |
 ذفلا سه زارب لاها قر هل وا لصاح طابضذار قوحزا «دقفرطره |
 بویمهلوا فرط, هللا تاحالصاو یلالتخا كناتسو رص هد هسا شمالشاب |
 ندعیهلو كيرح ر ولهبسور ید ندفرطر ردا دبازت هئوک ندلوک |

 دوعص یسادوس لالقتسا هارد كراب ص هلته ی راف دلوا لاح

 هدا زلا هتک رحودنک رار هلک عار شکن ینبهج یرود هرفو یدیشعا
 ن دنفرط كنا بوش راب هلیاشاب نام ییوا دنوزاپ كج هلب هلوا علام |

 هنر ول ی رهن نارد دلدج ینودراو هرکصذ دک دا ناتا 1

 یسهرردناب هیسور كردبا نایصع نوتنوتیدروا+طهرق ردشع رو |
 ىدا رله الشان هککج |

 ( لوماسا علاقو صعب )
 تعاس ن دناکد یک ود قصالم هب هناح وط هدالوالا یداج رخاوا ||

 ردقز و تردو یر هلو هلاڪ وط هلیاروهط شنآ نکنا هدف ترد |

 ردقز وکیا نوجا عطق یتشارمس هراذحتراس بواوا ق رحم ناکدو هناخ |
 ینبدنلوا افطا ز ونهقب رح قرئاوا مده هل تفرع» ناطداص جد هاخ

 شا 1[ نو دو د یاب و عفاو ه دنراوح هلکساا لوب « دب وکصاخ هدانا |

 رایج هرب ن دناو هلحګ مانرلاهتس ندنهاکشب قاوق یل ها هل اروهط
 ردو زویسب نیکد هر هوا یه ھن رامر> هلغوط هدراوج یرهلسف

 . . ردشلدیا مده یخدهناخ ردق یلاازوب و شاوا قزح هناخ
 لام ینییدلوا دهعتم هنسادار ه دهنس ج وا ی ر وهج دعس رازج

 یلاص یج درد كلاب ن دننن دنوا شایا لاسرا م داناو یع وطء
 هرکص ندقدئلوا اسا دلا ه3 یجاوم طرق کا ك رود وق ینوک

 قرهلوا تالا رهظم تویح هن وامه روضح یک و روک ذم روهج



۷ ۰ ۶ 
 ےس

 1 هلر وص ن نس>و كيشاا هاکء ا رابخا یسیعلیا ھے مع ۳ دداعسرد

 ]| یرلب مصو شلر وب هلاو> هیاشاب رک وا یتنلاو هنس ول یس هب وسا

 ۱ ی دیا شا ردزا هم اڪ صن ن دف رط ید رطد مور نوعا ناما

 ۱ هش رزوا دا دابه رک اردا رکن هئوک ندنوک هسا یت ج ي دور

 || ن دنفرط هیسو ر ه داناو هدهسلا شعاتدوع ارساخو U هدنموڪ

 ا قب وشد هنایصع راولب رص كرەلب رد :وک صوص روم ام دننیعجج كرلب رص
 ۱ هناتسب رسصایقشا ماطر ندقارطا هلو اعم كن هیسور ربا ر هلذَلوا كب را

 | هسیا هداناوب بولواربءاشاب نسحرب زو یظفاح دارغلب و یدیاهدعغالب وط
 ۱ ىلە و بص) هنغل ظفاعد ارغلب كن رب ر دةم عاق | ندب دهن هنراف ا٤ دار غلب
 أ هنلاوحادح سس هلته ج و و شا قللصح هددارغاب امدعم ناو مرا

 | ظفا# دارغاب هللا ترازو همت راغا نايس نالوا شابا فوقو بسک
 0 یدیشلردن وک هبناحلواقر هئارا بصن
 ۱ هئه اک ٹ یس دعلق نا دروکب و ی هلا مدآ كسیمارپ یساو هت سول

 || نرایعج ببس هلباراط > ای ۳ د ر رک برص نانا وبه د راوج بو د اتال ص اوم

 كرل ادرف ترد نالوا ن ےھد ہد س هعلق دار اب مولا هدک دتا راستا

 | هنلاصتسا كراب ادوب هنرزوا یرلعا نایب ی رلقداوارا ریبندنرلب دعو رط
 | هدنژرپ ناکاک و قاط ییراتءج رلد رصو ناسیمرد یشدلوار وهام

‘SEكرامادو وع یرهناخاتسک عضوو هرزوا كعا ارجایتیعر مسرلبان  

 هکنوح رکص ندک دانا ییغج هنلوا عفد یر رم هلا مادعااب ودرط

 ندنغب دلوا لکشم یراجارخا ارج ندهعلق هلغلوا بلغتههددارغلب راب ادوب

 || ندفرطراباد امدقم ردنا لع هل روهثم لث (رولا ندنحا هءلق )

 | انالیلخ ول هحناشوق ندساسور یراناکسدوانراناسلا ۵ , دعلق هلل ارفض مج

 كادا ودع یر هتش ذک مارجوكارب و ی هفولع بودا رباح یناهد هلبا

 | هدننیعهرلظفاسحم یک یغیدلوا ه دننامز اشاب ینطصم دمباسوف هلرطرش
 جارخا ند هءلق ك اد قرهلوا عا قا ا هرزواق دا مادا
 راب دلنا دمت یقیصوصخ یرلم ادعاار

 ند هملف كرا اد رفت تزداباطخ هنسلاهادا فلباشاب رکب وباهش رژواتنوب
 یدلروب هعطقرب هلا یغبدلوا ی ولطء كنلود هقشب ندندیعبت و درط
 رانا د ه دقدنلواتنارفهدنرمضحت یلاها نیکعالاسرا هدارهاب هلار بط ست
 لاها هل راعدرکسم رولوا یضار ءزجو رخ ندهملق مراباطخ هاها

 چ ید



{¥ 
 | هدسبجر "رف هرکص ندفدلوا فرطر یسهلان یلفجداهو" ندنراقدلوا

 ر دشادا لاسرا هلوپاتسا یرا هعوطقم سو ر هبا مادعا یخد رانو |
۱ 1 

 هلهجوو كناشاب نجرادبع رکذلا فلاس نالوا یغوشاب رکسع | ٠
 هئس هدهو ةهاواکم هتمدح نس>هدندوع هلوءتاتسا ردا ,e رومأم لاکا ۱

 نامرق نالوا یصثم هدانشاو هرکصندقدار وب ناسحا ترازو هر |

 یدتیک هاچ ||
 | قروا الا ود یلالستخا هعفدشلاح هنا-الصا كایلبا مور ورید تقورت |
 | تیقفومرتا ید ه دنا هدکدلدبا ر وأم اشاپ یل یاد هبت تیاهن |
 | هبلار اتم ینرصتم هردوعشا هلکمو ولا ت رح هتلود ناکرا بود هلب روک ۱

 یکی ی دلوارخر ندنار دیشارب كناشاپ یل ہد وب ہدق دلواروم شاپ ےھاربا |
 هله ج وول ی دیش وا ضارنعاندرلف رط ص ەر و د زلروک هدنافرب ځد ندنوب |

 یناشک نس ر هدیا دامرات ینہ رلیعج كن ساہقشا واغاط اشاب ےھاربا |
 هدماوعو صاوخ راظنا هلا بذک نب راژوس كني داس>و دنکو بمهرت ۱

 راد هنغب دلوار وربم یمدخو روکشم یهسو ی دنازف ترهشو ناش كوب |
 ی دنلف لاسزا هن اک ولم تاضن رشت هللا صو صع نامرف هتسو دنک |

 لالةتساوتصخر نالوا شارب و هنس ودك اشاب مهارا هند رزوا كو

 هرد وتشابوخارب هیفاک رک اسع هلراغوشاب هراهقوم نالک مزال هجا

 ی دنا بدوع هاچ. |
 ینبدلشارغوا هلیس ایقشا ولغاط ح ورشم هحورب «دنراوح ل وداتسا |
 | یار برس ا نذلنامدمت کتب رافام دارلب ید هدف ط وا دا ]
 هفاش فیلاکنراسو هلیفیلکت زو ر وہ رلفاع ہک هل وش یدراشقا نایصع |

 لتفو برمط یب رایشاب هحو حاقرب كردبا قیبصن یتساناعر برص هللا |

 | .مادعا ی السا لها حاقر, هلباداحاو عاج راب رص ندنراف دلوا شا ۱

 هلا لیکشن هیصاع دقرفرب هدنسهدناموف تحت كنهدرکمس مان یرو هرفو |

 رلب دنا مایق هبهرمصاحخ یتسهعلق دارغلب ۱

 ه رز وا هج روعدوب كردبا ناصع ید یسانامر عاط هرق هدانئاوب هنب

 . .یدیاراشع ر وب
 || یی راق دلو | شایادادمسا ندوا هم مرا هظح الم نت م اخو ك راکم اج ازوابرم |

۱ 
1 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 | .دق دوا راطخا یرلغلوا بیقعت هللا-سرا رکسع ندنرارو هدننوط |
 ندنکج هرونوده ههشییاضوا ىاکاسر تیرا رها رک سە هش زوب هواك اهلا |

 طقف بویم ر وک بدانم یل سرا رکسدع هسنهب ل وا اسشاپ مهارا |
 دیک تای رج هناغوا یلکنهرت نوحا یرللا صیندا را ۱

 یتایعا دار زاره هلبا هیفاو رک اسع یخدییفوای Siwy هب رزوا كیوب

 ۱ نال وبعوقو تاعفدلا و هل ادس یی رالوب كن هموق ره یایفشا اردا رومأم

 ] كغوا دنوژاب قورسلا ةي واوا یا یضوجرب كنایعثا هدراکنج |

 ۱ هکنوح وا لخاد هش دودح قلاا ندو نالوا e "یاد ۱

 ۱ قالا ےاع اربط اكد یو كن رلکب هرد والثوب هه > كتوو لوا ۱

 ۱ هرلندبا تلاخد هراود نکو ندشنهدلوا هدنکح برج نالعا اکا قعصا |

 | كنلغوا یلکنسرت ن دسنغیدئاوا دد تو مع یاضتعم , نران تباع |
 8 دنفرط یسللاو یا مور ردشلا تدوع ندندو د> ندو یتیم ۱

 | بیس هتیداشک یرفس نیدورب هب هسلاوا قوم رکص هفرط لوا سد |
 | کكنهموق ره یایفشا هغو ضرع هبیلاعباب تیفبکن دسنکج هلب هوا |
 | ناغع یغوادنوزاب یظفاح ندو ندنرادص ماتمیصوصخ یرالاصتسا |
 ۱ ردشاروس راعشاو یا هیاساب |

 | رادقم ییاشاپ رهاط یسادننک بواک هه رد| اشاب میهاربا هداناوب |
 ۱ مای ه هءدادم اغا نایلس هدکد رد وک هن رزوا نیل وک هل ركن ع ەباسەك

 | هغجداقوت نالوا یسلصا یاو أم بویهقیچ هشاب تباسهن هدهبا شابا |
 | یسهفاسم تعاس یکیا همرج بوم هروط ید هدارواو ید ارارف |
 ۱ هب هلباصم لردبا عج ایعشا ییبخرب : هنسشاب هلبا رارقتسسا هد رقرب نالوا |

 | «دار وا لذا قوس رکسع هثب رزوا ن دفرطره هدهسیا ش شهر و رارف |
 هدندور و هنسساصف یوئرط هارو ره ینافلاب ب ويم هدا ِتابث ید |

 هبا فالتاند هلو ع یلبخرب و كردبآ موه هن رزوایرکسع كناغوایلکنسر |
 رار ها هعوط»یمور ماطر كل رهیلیا تفرکو ذخا اح ید نسودنک ۱

 || عو طقم سار قر هئاوا مادعا یسودنک مدهار یاشئارابدردنوک هیاشاب مهار ۱

 ۱ ر دشاردنوک هل ورناتسا ید ندنفرط كياو هیاشاب مهارپا

 هلا كن  مهاربا یردارب كب ناعع یلکنمو ك نیس> یتارعا باف م دناوآوب

 ۱ شتوا ب باج هب یوکسنعرتس دزا هلا تاساو فا یراداوه ضب ۱

 ندرافدلو ۱ #
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 شاپ مهاربا قرصتم هردوقشا هر زوا ینبدنلوا نایب هدالاب هک هب وش |
 یس دبد رو ببدأ كنابشا یرذنلوا بصف یرکسعرسو ناو با مور |

 ناولس ینابعا هن وک نالوا یغاتو نیعم كنايفشاو شاروج هلاو> اکا |

 ه:تودنک یجدیرهلازاو مادعا مو را کاک نیسح یتابعا هبل هل ااغا ۱

 ی دبا شار دلیپ |
 یایعا هن ےل م وک دلاح یی داوا ندنهورک ایفشا لصالا اغا ناولسهکنوچ |

 كناغا ناتسمو یشاب كولب کا لردیک بواوا لخاد هنسهراد كاغا ناتسم
 راه ظا هتلود هدقدلوا ینایعا هنرلعوک ابلغت بوعک ب رر هدنما دعا ةساپس
 هکر دعا تو راعو اتعا ادا لت ه رم لاوماو تعاطا تر وص

 ناو یدیا شارپ و ید یسهبتر قایشاب یوبق هنسودنک یر هلینادلا
 كاا طو حاقر رکید ردنا تاکعو تور تسک هور هتفر هسا اغا

 نوش وا هجا نه هلباربیذت یني روط لردسیک بودیا طض ید یتفلنایعا
 ها ود ارهاظویدلوا ردیاربخ نو قنوع یتماک>ا كن هیلعالود یعاوا نایک
 یتاتیعا هبلق ی دیا داع | تسدیه هلدا یسایتشا ولغاط انطاب و داقتم

 یراءادعا و دگنسکیا هیلع ءان یدىا هدراوشهو لاحو ید كر نیس

 یدنلوا راعشاو ما هیاشاب مها را ایفح

 لروچو یغاط ر وک هدب ودا سح قبنو اغا ناولس هکدیابش جا |
 قاود هلا طبس یرولغاط نالوا قفنم ییاهن هلرسو دنک هدنرافرط

 یب رلیط نو زواجن هراور كن هموق رح یا نبع هنسهظحالم ردیا لاغشا

 ه دا هیافک رادقم ندهناهاش رکاسع لەم هنفرط یروج نوا عنم

 نجزادبع یسکپ راکب نامرف ندمارک ناربمریم بوئلوا قوس یراوسو
 یدیشلردنوک ندنرهقرآ هلیعلخ یسیاد یخداشاپ

 ن دک د شارب ل رک دندج ماظن ه دنسارک یلروج اشاب نجرا دبع

 ههرفلعم هبا تکرح نداروا یتوک یجیزوفط نوا كرخ الا عب ر هرکص

 یایفشا هدیراذدرا و هن هب رد راغاب نالوا ایقشا عج ید ندارواو

 ماظن هددساا رام و هدندیق تمواعم بوپا ماکڪساو سا زن هءوق رح

 هن دک درب و یافت زو حاقر تویم هنابط [O 1 كش رگ ددج

 رلیداا رادک هنف ط هوا لزاعلم و رارف

 | یلاصبتسا كل ابفشاو راعسشا هیاسشاب مهاربا یسلاو یلبا مور تیفیک
a یورو هه سر سو و روح و تست اوج سورس تر TY 



۳ 

 الا ه٤ غاط لا ینیدلراو هنرزوا هد ا شلگ مزال یدوحو |

 ۱ نوحایسهبی رو دات ندنش دلوا لک هسا یلع ض كذاطوب بودا |

 ۱ ندلو هع جاج هنس یکبار ووا كاد نوک تصرفو عارف توو ر

 | كحوک هداننا ینددلوا لاقولبف بجومیربغت كج قدرط هدکداردنوک |
 مدمن لاهرع هد اعسرد ه دنفایس روص یافعتسا ید ییغوا يلع ۱

 | دهعت کج ہ دلا راما ال اسو انها رارمضا الب یباخ دعب ا۶ ل ردیا |
 | كر هلبردتوک هلی رط ساب جا *هلذاق قباسسلاقاک ندفیدلوا شابا |
 3 هدکعا دش دما هلرساطعا كجا نالوا داتعم ندنرلف رط نالو ساپ ۱

 ۱ هدر دورو هسایب هللا ت دود ندزاخ بناج كجا هنس و رل دا |
 ۱ نا کور را سور اخذو لابقتسا ادا یلپغ,ا یلع كحوک ۱
 ۱ شاتواص هنفرط هزدا هدن راق داوا كج هړږا تکرح هرکص ندک دتیا |

 | هاو بودنا اعداو بلط الا شورغ كيب زوب ندننریشع را هرق نالوا
 | هدکد ردلوک ه هندا نیما هرص هلنایب کج هیمر ویلاصیباحح هک دالرو

 | زوک یی ههو ره ترم شع .رزوا قعراتروف یباعح درج ی سلم هدا |

 ۱ كم ا ناکسا هدنف ط صاوخ مق هاو مدنلخاد یفاصس ا هدا“ وم

 ۱ كمربو LS ییبدنلوا تفلاخو كالا قوس هرزوا |

 ۱ یلیغوا لغ كجوک هنء رزوای 2 وب شەر و دنسرب قرولوا ىج هر ز وا |

 ۱ هلی سسایشا كحاح قرهلوا ن ههر هد هسلا شلبا هل ییلبیس كحا>

 الا هجا ردتسموءیلا یب هداژ عابد یس الم هرونم هش دم

 | یسلوا شعواص هب هن دا ندساس كنربشعرب ناسیلوا قامت
 | لهجو رب ق٠ وةلا قرهلوا نهر ىس ايشا كجاح هلیس ۾ اهب |

 | هدلاح ینیدلوا هزایشحو تکرحرب زامشقاب هتابدو زامغیص هلفعو ع رش |
 ۱ دعاه هنسهد رو بیدأت هل دوس رکسع هم رزوا لوا لع كوك ۱

 | «دنفرط صاوخ كل هموق رم ترب شد یرو رض ندنغیدلوا هنامز |
 | ردشملوارادصا هغ رش رماوا نوا یلیصح كنماناق و یت اکا

 ۱ ( یتباقو یبا مور )
 هدلاح یغیدلوا شوشو لتخ هر ز وا حورشم لاو یهج ناتسب رع
 لبس ایقشا ولغطبویلوا فرطرب زونه یخد یلالتخا كنفرط یبا: مور
 ی دا هدم شار غوا
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 نکل رد ده قرهلوا خروم ګرا یحوا یر د كنلاوش یس هس

 رولوا مولعم لد هآ علاقو ییبدلوا شنا رخ ۲ یسارجا كو دەر

 هلک هد دص ۵ و

 هارلء هلوک كرد هئا درهص لع د# هرزوآ یییدش وا راعشا هدالا

 هرا ع4  یدیارظتم هنس هج سک رھ بول واهدکغ | هبل ابرتکاو هبراخم
 ندر دوآنرا هدلاع یرلقدلوا رفتم ندرلتهلوک لصالایف یسنلاها رصم

 امد هنس هلع كفرط یف ندرلفدلوا شعروک افحو ادا هداز كب ید

 دیو و عود یفاط یکیا هسبا اشا د,شروخ یدرر وی ی راک هدنا

 دو یر هوا هدنس وزرا كل هدا تموکح هرزوا لالقتسا هد صم هلا

 یرکسع لبلد رادقم رپ ندنفرط ماش هرزوا كنا مسك ینثوق كيل
 ید شەر ورارق هباح

 ج اج لاوحاو ناتسبرع عباقو صعب
 تافو هد هرخ الا یدا ج طساوا یدنفآ هللا ضیف یسصاق ههرکم هکم

 یدوجو هد هروا-#و هاسطء نفو باوح راح یک ینبداوا شابا
 هلا ضف هداز الم هلل فطا ل-صغم ند ولوم رکب راد نالوا بانا
 ردشگ ا تافو هئس و د یدنفا

 ه هلاکم هلا دوس نالوا ناءاهو سار هرزوا ینیدللوا ناب هدالاب
 نالوا یصنم هرکص ندع روم اه یاغا بولبردوک ها = باج ارومأم
 رد_ثلوا توف هدناوا و ید ید-ذفا مدآ نالوا شاک هفیرش س دق

 ند ہا یک یراک دکح یسوفروق یاهو هدزاغ باس هئس ون جا

 هک هلو رد را-ثهروک اذا لح ید ندنلغوا ىلع كحوک نکر کت
 هورکر هدندورو هغ رافرط رهش یکسا هللا تدوف ندماش یشان یج.دز»
 یتب دنلا یربخ یرافداوا شلنا نان رع هلا بهذ یتیسودنک بوةیج ابقشا
 كنايعشاو ود رد دعا تشد ندنرلنواخر كناطراضو ماکح تیفک و یک

 كحوک هدانا ینددنلوارمشن هدلع ماوا نوجحما یلروک هلا لاح همهب

 "دلازا هلکعا م رج یبا هرم هرا بوبسک نس هداج سايب اشاب لیلخ

 هک عباس و < ۱



 كلا هلبسح قلوا یر هد رک الرا دوانرا ید كب ید-بع یردار
 ۱ باد" یک ید دج اشاب نسح طعف یدیا قااسب و شطد تسدود

 E الوط كوم رب هل و هل:ه> یکح هيم هلک ندنس هدهع كب هيج

 ۱ ی هدناموق كاع دج ید هل :هج یتیدلوا نارم» ريم يد نه هر وح

 توف وب هروک هنس هظح الم یمح هم هلو هدستلا
 و کا عیطلاب

 هد رمه هرزوا لالعتسا هليا هدافتسا ندنو اشا دیشروخ قر هلوا مسعن»

 نډ هس کدر و هب يع دع ها اشاب نسح یدرسا كابا تموکح

 هلیخلنارممرمم كناو يکیدلبا تاب هدتفادصو تقافر كنا ناکاک بویغنود

 مادا نارمغ ربه هدئنیعع نکیا ظ وج٣ لاک صف هنت وڏ ترلع دع
 نسح ا ندنآو یو فر یسنیحو ناش هل ته> ییددلوا ردا

 dı هب رمت یارماو تک ر٤ هڏ :ا ل عرض تولا یک یدبعو ییاشاب

 یدلىا ثردابم هکنج

 ندشیدم هنلوا لاکا یاب ج هد رصع ید هثسوب یک هنس نک

 e ردشلردنوک هلی رط شی وس هرمصو لمح
 نیس سو ینکیدردنوک هعوذ ییاشاب لع ررح هحور اشا دیشروخ

 كل اسمو قرط ه-اکعا مازرعا هش رزوا هن رمصم یاما یب یی-ع د

 ضرع هی داعسرد ی < ا نج هر ذ ناک رادقم هیمرخ قر هلیحا

 لقال هدکد یاوحا قزاقح هل ریصم هل ام بابو شلیا اهناو
 یرلثم هلوک ند ربصع اشا دذیشروخ ار ظد هْرآ ارجا وب ندنگندم هلن

 هد رسصم هرزوا لالعتسا بز هنس هدناموق تګ یرادوانراو بو راقیح
 ثادراو لرمصم قح یدروب هشاوا نط وی د ید الشاب هکعا كاللاو

 شدوسامدعم كر هلروک موز هدنیصا راد زنفدر نوجا قعاب هثفراصهو

 یراد رفد رصم هدناعش لئاوا ی دفا دجا نالوا شعا یکایک رک
 بولوا یلع دح یسفیفح رہا لرصم هک وبلاک  یدیشولوا بصن
 ید هدنمهح لصحر ردبا كرادن تاشیعت هنن رکسع كنا اشاپ دیشروخ
 تحم ع وضوم یترازو نوناس یا یلع دم ید هج واتا هیقام م

 یدبا كمردنوک هلحر هلترازو ینا دصقم طقف یدیشم الشاب هغلوا

 هعطق ر زل داوا سزرنسدو یدبا قلا بوشلر هدرصم هسا یضرغ كلا

 زوعط نوا زو یکیا ك یر ازو كيل دم هدن رفد تاش مشت یکسا

a 
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 هن لم قعا ب وا وا هرزوا كلا تعررع هزار ندتفرط ماش تالذک

 هباروا ند سهم باج ندنغبدآوآ ی رو هنا ضم هی رخ ذ كي هروثم

 i E هلکسا عود هرژوا قللوا لا-صداو ق "ِِ هرات هربتخذ

 ند مهم ی اس هود لو ن دااح مزال یسعلوت هد ها تک

 اشا ر د شروح ید. تک وا صا یس) ردنو ڪک ظو اح رب هب اروا

 یر رنو ی“: اإ دص هو یدلب !فراکد هک یاس ور ی روم اوب

 لعد ىدا هوصخ قلا دا ی ا واف ندرمضم 0

 قضا توروک نابسح ھل دو قد لو تعلخ و بول Aa ی روهه هسا

 هدزواقلوا تحمل ص یاضنقم كنالو قر هلارو اط لبا نیکمنو راقو لاک
 ند سهم اشا ورسي یدا رنه دا هج وب اتو ہل ہتھ ط

 یتیم ه هعلاطم و جد سم روتک ییاشاب دیش روخ هد و رايج

 بویلوا لاّعحا قمقیح ند صم كنیلاعد2 هيلع ءان یدنا كرک قلوا
 شعیاهسد هلکنا جد كيیدع هللا كب نسح یررداراشاب رهاط

 كاع دع یدبا لکد لباق یرلل را قرهلوا طوب رم اکا ندنراةداوا

 شع دنا لامولتیلک هدرصم هدا لدجا یل هتشلھب نال وا ی راغراب رکید
 ودئلما لفیک هنتکلغ هدبو ريیص ین ۵۶! ندربصم هل . رتو ن دل دلوا

 ندنغ دما وب ردیآتیغر هنغلظف اع عوذب هدنا رلهدرکسم هیلع ءانییدبا
 نفامعوش هلبا قلن ارم ممییاغا ىلع یروخا مو دنک اشاب دیشروخ

 لاوئمرب یدردنوک هعوش هلا ر رګ رفن زوب جاقر ندرمصعو نیبعاو بص)
 هلرکسع و اشاب ىلع هرکص نوکر ندنصالعسا ندندرلیباهو كعوش زر
 ردتاوا لصاو هعوش

 قاارارب هد هسیا شقک هئاج ییا مور هدانئاوب كب دا رک ذلا فلاس
 ینیدلواشهروک ندرمصع هل وا هرداصم ندنفرط اشاپ ىلع ییئاد همت

 ندنداعسرد ,دنامش لثاوا . : ردشمام دبا فربص هللا لاح هافر لاوما
 هاک لک عو کیا هکب نسح یرد ار اشا رهاط هلا ص وص رومأم ز

 یعلخ قاناربم رم هنسودنک ندنفرط اشاب دوشروخ ب وقیج هر هعلق

 یلعدجارظن هنسلوا شارو هنیرب اشاب رهاط یردارب نعد شاریدیک

 ندبا بلغتو د-شح هدرمص» کو باح یدساک مزال كمربک هننیعم كنا
 ها اشاب نس> ANE قحا ت واوا ىلع دع یر اور نف تایه
 بسیج

 هم دمج دس مست یی یهود ا



 ۳9 یک ۳ ¥

 | هبه راع هللا ارا هدناوب ر راهطا هکلبوش یداوا قفوم هامدنرت ۱

 | دمحم قر هلادلا اکوب ید ارعا بولوا هدنیلط هلاصم كردیا رادتا |

 | ترد لعد هدلاح یراق دقارپ ندا یطابتحا بودوک فیعض ی یل |
 ۱ شیراتسعج بوصاب ا یراتمهلوک یک هدنفرط ارط کک هارکسع كب

 ۱ عقاو هدنراوج هربشینوکی چ درد نوا رخ الا عیرو یدلنا رام رات

 ۱ تواغهو باغ هل.هوفو هربثآ نافلت ندنیفرط هد هبراح هاب و> رب نالوا

 ك:لع دمع یک نکیشلکج هن راهاک ودرا نره رنک نمد

 بورق یراتمهلوک هل لوخد هنبراسیزم كارما ردا نونهش یرکسع |
 هدنک ار, بوب هروط هدراروا قرا رب: هلوک هشرزوا كنوب ریدرجاو

 عاط ه د هاو نوتالئوط هدنفرط لاعزوباو هکناخ قرهلوا ناشر و |

 رلبدتیک هب یبق بناج بوس ندنس هقرا |
 فقلاوط هدنراب رفت هربصد یر دمر ندرلتکر حوب کنههرنصم یارما
 ید كمرک هرم هلا هن رافرط و دنک ییسالیخ رب كَ هب رک ع

 یراکماود ندن را داوا طود ره هب لع دم به هد رک ع یک ہد ره

 یدلوا تم یششرب |
 | كرلتم هلوک یرافرط تسوا هد هسیدلتروق ند هرنصاح رم هم هل:روصوپ
 | نم هلک تالوک اء ند دص نالوا ہد نکح یرابثا لرم صم واوا هدنلا

 | یدندفرطرب بواک هروهظ الغو طعف هدرمص» نورد هلنهج یب داوا

 ۱ تیاکش ض رد درک ق رم ياها یالوط ندتادعتو 1ا كردوانرا

 ندق د» هژلوا ردتعم هنءود كل رلثوب هسا شاپ فید شروح ر بدی | هدکعا 0

 ی دنا روم هنکرادت دعا نوا كليپ هرو ییئائنیعت ل ام هد شو

 ۱ هد | عوبشاب رب ندرمه« نوا یس دطداحع كعوش هدانا ون هنشدا <

 غوشاب هلبا لاد ما ندند اهسرد هرزوا قعلوا لاسرا رکسع راد ر
 هد طو ر قد هل وا ق>آ ىلع مسا هرزوا یار دلوط ی ها كنا ق> هلوا

 دادغب هرزوا ییددناوا نایب هد الا هکنوج یدیا شیک یراق ولنارمم رمم |

 ا هلاغشا یرلیاهو ندفرط لوا هل ټکر د هننرزوا ه-بعرد یسلاو
 یکجهدیا تکرح هنرف رس نیر > جد اشاب مهار ۱ جالا ریما تواوا

 دا هسیف ک "بوق اشاب دک قم وبا نانا و( بصن یسیلاو هداج یک ۱

 ٭ كاذک #۶
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 یناسو قطو  رایدلبا میزوتو حرط روک رو رغا هنن رژوا رولبوک
 ادیب الف هدراعدا نا فا دا وا عطعنم دش و دءآ ہرے د ند>راخ هلا س

 یرداوا اعور هه اصء هداژ راد ودنص لامو

 | لا ما هرژوآ قلوا قاوسشراف هب هرکس قزاتمم ۵35 لص هاق
 ۲ لیصح قر هوا حرط ه٤ رج راد ة٥ ررب هن رزوا یرلهرح

 رل:دئلوا قبضا هلا عضو رالوغ هرق هننراقانوق ۱

 كب ناعع نالوا ندنکلام ك نسس> هلا ك دے قلا كوب هک وبلاحب ۱

 ی و aga یر سس وسوسه

 رادتا ۵ هز اح هلا اشاب د دیشروخ هدناو تعواطم ضرع هح دقم

 ۳ راسا یراق رج ا هکر ناععو احرح هب ىلا هن رزوا یا

 ل ردا هناهد یراق دئاوا قیصت هلهجو و كن رلم ر> ارعا یا لوب

 نص دنا لمح هر رمش سوت اکو نم هر هرگب هب هیعاد همش یساود ضرع

 رارق کمک ءرص» هدکلرب هلا كب نا هرژوا قلوب هراح ر هرلعل انف وب
 دیسروخ ولد ر کیدا ےس لخت یہ ینیص رصق هلا هارم> ن نوجا مز كدرب و

 رک اطا رکا ندسو رط اش او دیش روح کد ردنوک ری هراتش اب

 نس هرم لاوما كن ارواو نکن دیا تموکح هدیلق بناج - یکیراو هسااراو

 لالخ هلکل رب و عطق اوج ود قول رکشاا دارو کردن و ڪڪ

 یرار کس ناک ناعع یسبدرب هلبا کب میهارب ١ ندفرط رب هداوالا عید

 لو ۶ و كوس جد ندو رط و هدااخ یرافدلوا هدکشا قیاصا یرصم

 ا وکر و ندیلاهاو ر دیک بواک ردق هب هرج یراق اط كراکب یا
 رایدلوا ردبا بطضو ذخا
 دڅ رلثم هلوک هدن-س هبراحت ناديه ر نالوا عقاو هدرخ الا عیبر لئاوا

 یرید جرب یکه داروا هلبا موجگ هتهجارط بوزوب یتسیراوس كالع
 ۱ هلیراو دنک هدنوراهیح ندربصم یتگاط كلعدحو رل داند | كرد وایرا

۱ 

 ابد ا ماس5 هر هریاخم هامرع کا 6 دنفاس راطخا در اهاو> ریس

 م رسام و وربند هلوا یصیلص ندندب راثم هلوک كرمص» هک واح
 تو: دوا ینو ندا شاپ د دیشروخ هدانا لوا شد لاء هد دلوا تیفیکرب
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 ۳ هردو ىلع 4 ۲ هلیا + ةا ت اولو ید هدد یی ره شبا



 یفرط نش رش نيم رح رباز هللا ضرعءت هقار د نا مینا رام اھو

 1 هرصاګ ین هدج بولک هده رگ لالخ ی جیب یدنارللکد نات ندعیصد

 | هعقادم هلا هرو بوط ن کل یدراغا راسنحا هر هبلا تم تاجاهمو

 ۱ ردراسشعا تدوع E ااغ ا ندکد رب و تامات ی 5 هلةعلوا

 | هکم كناشاب ناولس یس ادنفک اشاب رارج نالوا یلیکو جاطا ریما
 | راده رب ندلا یرلت سطع یدنفا بلاغ فدرش هدنندوع ند هم رکم

 ۱ بلط بویع | لوبق هد فسا شاتا راذتعا اشاب نایلسو نوا رکع

 ۱ جاقر هد هم رکم کم ید اضاب نايل راحات لکا رارصا ه دتبلکت و

 ۱ هدنرب ه راح یاهو كر نعول یدیشارب یرک دع كر هدب: رک زو

 : یعوش بولک راداهو قلارا رو رد شاک هروهظ یراءلراراب هداعلا قود

 | ندن رک اسع رتو برع یدنفا بلاغ فد رش هد هسا راس ا طض

 راساهو یع وش اوج نا ګو بارت هقرفرب قرلوا بک

 ند ضم ن وحلا ىس هظفاح عود ردشلا ص السا ندد

 رهظلا ةو هبلاغ فبرش هلا دورو ابقاعتم ید رکسع نالوا شلردنوک
 هنلاوحا لرسم م هلک ردشلوا

 ( هب صف عباقو )

 هلک عا رادشا هر وهج روما هرادا بوشار , هدربصع اشا ر دیشرو>

 هد دیشر هرزوا یییدئلوا ناب هدالاب بواوا یردارب اشاب یل لوم

 لماوا نادویق ىلع دیس رومشم نالوا شارونک هرمصم هلا تفرک و ذخا
 هدا اوبو ساردنو ڪک هننناح دشر قرهلوا تالعو مرکم هده رک

 لئاوا ه نخ ندقدناوا تنارف بواک یا كليلاو كياشاب دشروح

 هب علف اشاب ر دیشروح تورج ند ۳۳۹۳ یر (E كباع لز هدرەص

 یایرع ر رم هلو یدا شلبا دوم هنن رقم كليلاو هللا دوعص

 | ندنرلقدلوا شابارادتنا ههرصا ع یرمصم هدم رع لئاوا هلبا باحعسا

 نالوا دنع ردق تعاس نرد كردیا موه ولت دش كد ۵رزوا رل سرب

 رادوانرا هد هسبا شلوا فلت یسلی رب ANE لراتمهلوک هد هرراخ

 ندنراک ده مدیا کنج نادیع هل يس وراوس نمەلوک هدب وعیح ندرلس ۳

 تیام ۳ هقارطا رافال | یتاعور نم یرک اع برعو نعهلوآ



 +¥ ۳40 و

 یرببزبصق نوک زونط رلبیاهو هد هبا شابا تک رح هبناطوا اشاپلع ||
 ندوع هثناح هیعرد قرهلوا سوم ندنرشهل هرکص ندک دنا هرصاح

 . یدما را ٹا

 لیکنو رهقیراب اهو بوراوقر هنا وا بصن یرکسعرس هیعرد اشابلپد |
 لرل اهو هدب ويعا تڪ رح ند رب نکبا رول وا راظتنا نسما |

 قدهلوایداب هدلاعفنا كنلود ناکرا یر هجاهم هلهجوو هنیرزواقارع
 اس نکیا ادنهک هسیپااشاپیلع یدنلوا بوت اشابلع یالوط ندنو
 شعاغونوا نسج ا زونه كم و رج ییدکح هدنکیدتیک هنرز وا

 كرالوح ٌسسصااو سس وص كج هلک 4 دهيګراو هب هيعردو ے۶ داوا |

 هجا ود بویم هلوا ردنقم کوب یلاورب كر دبا شییرد ین الک شم |
 تبوعص جرد رنسو نم هنکیدلب یغبدلوا جاع هتمه ك وبر
 هب داصسرد ینغیدلوا جاسح هناشفلکنو قرص» ردقنو نت الکشمو
 مولعم یک یرک یلاوحا ك رالوجوب هطوبناتسا هک دنا راذتعا هلا ضرع
 هنن رزوارلیاهونامش بو لوا لوبعمیراذعاوالثم وب كاشاب ىلع ن د لغد دل وا

 ه رسصاع یربز دصق راس اهو ه-هود ول و ید رووا سها یتکرح

 نالوا رداص نوا قکرح هن رزوا هیعرد لاح همهب هننرزوا یرلعا |
 ردنتم اکوب اشاپ ىلع هدقدشوا لاصیا هنسودنک هلبا یکصخ رب یلاع معا
 تاکرادن رس هراچ هخ رزوا يعطق مما وب هد هدا رواب نغج هيم هلوا
 هلا یتییداوا هرز وا كجا ت رح سا ناو رادتا هب هر رة س

 بوقيچ ند دادفب هلرسودرا هدنابهش لئاواو یدلبا هداعا یب یکصخ
 هدئسااوح مالساا هيلع ین بوبا لاروع هنس هش هیماش ندنرسج هل>

 بویم هلوا لباق كيك هب هیعرد هد هسا شعالوط رد یآ یی ترد

 یسهدازرمشمه نالوا یساوارملس زا هرزواقلو یر یهاشداب رها طة

 دسق رف هدب نڪ ر قر هلوا هدئس هدن ام وق تڪ كکب ن ولس

 یدیا شالا بی رمستو قوس یرغوط هرم" لبج هلبا بیئرت هبرگسع
 یييدلک تسارو راذکو تشک یرلفرط لوا هلیا هقرف وب كب ناول

 ردشلیا تدوع هلا عانغ لاوما لی كر دبارام رات برا هقرف ییاهو
 هراتفشم ےظع هدرانابایو یداو نسنواو سوص یرلفد ارغوا قجا
 ماسرسو هنسخ یمکو یگاو رغا ص یک كن رکسع قرهلوا راحود

 ردرلشع ا تدوع هدلاح ناشب رپ كي بواوا



 ۱ فک ةر > هنس هروکشم نامدخ ندا قبس اس عفاوعو هدفروق ۱

 یاو دارد عاعسالا یدل یرل:کح رح ول و رای دل, ۱ هر
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 | دادزساو ذخا هب یربم بناحرللام یتبدلا مداکع 3 نویتوقوط هلاوما

 | هلرازو هبئراغا لیعاعهایشاب ىجا به ریو شخلواقن ه هسور قرهنلوا
 ۱ ردشملق نیبعئو بصذا رد نادوش

 ۱ ف ساب لعیعاعا هداکع بواوا ی.دلاو ادص اشا نایلس هلروص وب

 ۱ لحاسر ا کی ءدلنا بلحار 2 ندنغاطرواک تناشا لیعاتساو هرسهاح

 ۱ یهددعلق اشا لیعا سا هل دلو ا هداعاندل وب یراب بوی هورح هدوصعم

 ۱ هد راحم نالواقاو هدک دا موعش هنرزوا اشابنایلس بوقیج هلب رکسع

 | ت دود هداکع هدلاع وش هلسفل وا مره یرک ع كناشاب لیعاسا

 | هبهیرق رو شعارارف ردا تفایق لیدی نام هلبا مزج ییکج هيم هديا
 | كرازج هدکلرپ هلیااشاب لعام »ا بولوا ندنسلاها هیرقلوا هدناوصو
 ۱ هیاشأب ناولسیو وط لغ اظ ییاشاب لیع (یسا یرب ندرت املوب هدن سړک

 | ناولسهلاذخا ییاشاب لیعاع"!بواکروم اء ندنفرطاشاب نایلسرابخالایدل
 ۱ باکراهب یکر.هرزوكلردنوک هداهسرد لاحرد هدنراک درونکه ن دز اشاپ

 هلهجولوا كناشابلب هاعسا رد . و رهخد ینندنلوا مادعاهداوب ردتلدا

 ۱ هللا لود هیاکع اشاب ناولس هلغلوا عبا ياشاپ ناولس ها6 یرک ع هدنرا و

 نهر هدنن اب كرا ارجو یدتا طبص یتناک و زنم ۵ هیدن و یدک هرب كرازرج

 | ییکلستلادعو یدربویلاص لغو فسوب ریما هلدالوا مشب ربما نالوا
 هرب وارپ اناعرو حب اشم نالوا س اعاط ند سد دەت لرارح هل فعوط

 هلا رشا رها یدلاغوح تراجت و تعارز لها 4 هجو نودا تدوع

 . هداعلا یرجیلع هنسره لر دبا تعاطا هش مهاوا كلا خد لبج اشم

 شلوب تحاریسلا-ها اد ص تان هللروصوت را داوارر و نروکرب و

 . ردشلوا لتا هنکعو تور قوح كب هدنفرظ تقوزا ید اشاپ نایلسو

 یس هبرو ببدأ كزاباهو هلثتسم مهملا هج هیاهلود هداشا لوا
 هسا را اهو یدمهلوا یسهرغر كتا ڈش نانلوا هدباب وب نکیا یس هيض

 هرەا هدناواوب ورلبدپا هدکنتکلم عیسولو تخ 5 درب رب هنوک ندنوک

 یرړ» ر ص بواک ندنراقدمهبا یهر 7 بودا مو هن رزوا
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 ترد هت بو دن ند:داعسردو شارو نامرفو راع شا هنسالاو ماش ۱ ۱

 یدیا شاردنوک یرلب وط ِتعرس هولا فی هعط |

 ةوق هیایشاپ ناواس بوراو هنسودرا اکع اشاب دم هلتس اوب هتشبا |
 یب هرادو هیاشاب نادوبف اشاپ لیعاعسا جا  یدیشلوا رهظلا |
 ملسد یی الع هاب ل رارح كردبا مدت ااطدو اادھ واتیلک هدماح |

 هلتهج ود بوئاوب هدنسامدنتسا یماسا هدنتلانا ادص هل وقع هرزوا كعا

 یسلرو هدعاس هتسامدنسا یا لم هنفرط كدا جد شان ناد و3

 هاسهدهع لانا ادیص یداش اب نایلس هک ولاح یدیشعا اهلاهئداءهبرد ۱

 ینکچهدیا یلست بواوب یلاوما هلاب كرازج هسوارولب روی هیسجوت |
 شعا دهن ییغجم وا دایشا هدادند هب هیلعتاود نام رف و صا دعوای و

 ادص هنس هدهع هلک روک جرم هاشاب لیعاعسا هج داو سرد و

 رارکت كذاشاب نادوق نکا شلردنوک هنفرط یرو-شنم هیحوتلاب لاا |

 ۱ هثساداو ملسد كت امر صالا الاتما اشاب لیعامسا ت واک یار رح ۳ ۳1

 ندب داوا شبا رامشا غب داوا شعر و ید یش راد ەر هلا عورش

 هاشاب نایلس هلا اقا هدنسودهع اشا لیعاعسا ی لاا ادیص یرورمط

 رد وا نارا ناروئوک روشنم

 تلصاوم هلداعسرد,دنابعشلناواو تدوعاشاب نادومق هن رزوا كلو

 | ادم هل یواز دلا كیبشب شع هرزواقلوا یناقلاشاب رارجمدک دشا
 لب دج دارا تورو وا یایشاو ناعص یر د3 الا هسک كيب

 ردا ماست هن رادرفد

 راسو مظعا ردص هد هلباقه یررفن هدنتلانا ادیص كناشاب لبداعهاو

 لوبق ندنفرط رانا یخد غلام یییدلوا شم ردنوک نوجا تا ود ےظ اما
 ر 1 دتا ا هس هاب رح د د> دا را بویم هثاوا

 هک ۲ بویلوا لوم هدنل ود دن 1۱ ۳ كب اشا ؛ نادوبق هکنوج و

 یوم هلترازو هر یتا ادیص نامه ندنش دناوادع نبهن عوترب ها

 یبارخ او درط نداکع كناشابلیعاعسآ هلا هیج وت هنس هدهع اش اپ ناهلسیلا

 رجاوا هراناک مزال راسو هربشب ریما هرزوا كا تنواعم زنا هدن صا
 دی عفر 9 لرعاشاپ نادوبق ا هس ااو نشلرلوک هلع



 EF تقیفح اشاب فسوإ ردم ولعء ان ءر ققیف> كن هداموب

 خادم هفرصعو ا یلک هب راع هللا یاهو هد کد | عالطا

 ید هلترو-صو و یدلو هراح هدو ند لص كل رهروک ییءیداوا

 یدک ه رزوا تحارتساو نما لاح كنفارطاو « روم ةئ دم هنس کش

 قردلو تصرف یاهو لکا لص حد برش دکم هر کف ندشنافو گرا

 كث راف رش کم یس هلئسم ییاهوهرکصندنو یدلا ه: طض یاب رعنوش

 هدحرکا مرولب هاه هدارو ن هلءدآ ی لا قرق رداکدیرلشدا كحهروک

 هظداع a گلاب و هد رک هسنربد رروک یسلاو

 هد هرونم ةن ده زاسلوا E یلعا ندنا هنا ودون د ه سرو ادا

 یهدنرزوا را: یاهو ردهزال یس وب ظفاحم لر ژورپ ردتعمو رب ده هن

 الد رک هنس نک ردیشان نادنعمط هدول روددنا مده ود ندا یر هش

 | رحم داف رع تا داعس دیر یدیس یدلواتالام هنوراقلام هدنسهعذو

 | هدنکچهدیاذخا هسرولاق هلی وب و ردهدکع | عبط هنارهوح کم دنا هرطعم
 كناشا فب رشیسلاو هدج داناو . ردشعلو ررعوبد (دیهاواهایتشا

 ۱ هناعا یک ندب ربم بن احهلاذرب ندتافک ب !هصا ہک 6 یرمخ یاف و جد

 مزال یسل ردنوک هزاب ج باخ دنع یس هظفاحم كمر قردئاوا

 | ندنفرط راضح صعب هرکاذل ىدل هدنروش ا

 | یسعاوا نییعئو بصذ یسلاو هدح هلل رادقاكناشاب حوص) هداز ما

 | هل ااغلاو عفر یترازو هعفد جاقرپ اشاب ر ح وصت هد هوا اوا

 ۱ تالرسشنما هنا ود هلا رارف ند ساقام تاعفدلاب و شکل وا ال حاو ین

 ۱ قر هلوادروندزامه و ایمادنهسا هدشد ار ك زا هلب وب ن دنغپ دلوا شایاراهظا

 یترازوو لرع ن دنکلیلاو ساویس هن رزوا یساکتشا كنيلاها هحدقا

 وف كناشاب دح قرهوبا نالوا شادیا روم أم هتماقا هدداقول هليا مفر

 | .دک هزاعحو هلذعاوا بب وصتو رطخ یاسرا هزاعح بناج هلا وف اک
 | ن دلاح ةمزال یسلبا نا ص تسا رک كنبجوا لفا ال نوعا كاع

 زدفاقواو ند واه بیج هیحوتلاب قانا هدج هتسهدهع هيلا راشم هل و

 هسکز ویشپ و ادقن هجا هک زورشب ند سهن نخ دیدج داراو كم

 ون اوا توام مخا كئ ناف اهل راشو ناسحاو اطعا فلاوح جد

 لک ماش #۶
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 E لغو او یی هط نریم یزد ؟ تیپ ك اشا لا

isطض ییاکع هلهحوو هدلاح ينالوا 9 ا ۳ اشا  

 ةثسو دک لالا بس> هد هوا تک رح > رب هدنلکش نایصعو ىب و

 ردا ملسا الداک ییناملاحم راز. رکا ق ر هنلوا هلماعم هدو ناایتسا ۱

 یکیدتسا مكبس عطو یوطانا هساا رد رک بوقیح نداعع هلیداو صضرعو

 یی اعم یم ام یصم هد ة> را وفع یس هنش ذک ار جوا ایترازو هبا تابا

 ار :!یسلاوماشار هرزوا قمل مادعا هاربا تفلا وقم واارجا |

 رومًاماشاب رداعاا دیعاب رد نادوبف هلا نواه یاعنود جد ارح و اش |

 راد دلوا

 نایلسیخداشاب ےہ ھار 1 یک کی داك: هاکشدب Se هلا نود اشار ر نادوبف ۱

 راد دتا هرمصاګ 0 ارح وارب درا دارو لاو هباکع هدکآر : هليااشاب ۱

 رل ن د زغب دلو | نیت ك هعلق هددسا دلوبعوقوراهب را عهد و ۱

 راب دلا ماود هقبضتورصح هلنهج یراک دم هدنا |
 ه رژوا كننک ءزاعح هلا جاعح هلذ اق اشاب مهاربا : دندورو مخ مومو ۱
  یدلبا ماود هس ه رصاح كاکع بولاو اشاب ناولس .دنندوع هاش |

 یدلک هیاروا هل رکسعرا دقمر ی داشاب دم قرولایسلاوهدج هداتاو و ۱

 یا زواج لرااهو هک ی دنا ول بلس هد و زو هناروا كاشاپ دج ۱

 نارعم ربم یلتفاحم ه روثءه دم هدااح یضادلؤا ها مظعر هه)علود |

 دراو هل ودرباک | ضب اخروم هلی رات مر ۱۵ نداشاب دیعس |

 ندکشیک بولک هایمرح ییبسیاتنا رلیاهو ) ءدنس هصالخ تنارب رگ نالوا |
 یلک« داروا هلغعلوا باج هريحذ ندهدج هر هرکه کم ر درل دنا عنم ۱

 دفع وابلج ندشس هلک سدا ع وی یسه رم > د كنهروته"دش دم نکل قو هش اضم

 ندغدل وا عطعنم رز هلفافو دود سه رال و هک واح ب ولوا جاع |

 هنت لک هب هيس هرپ و كشډا رد هرزوا هقب اضم ندالغو طاق یسارو ۱
 یشیانوتعا اغصا نت لناشاب فسوب مو> ردا فب رش باس ۱

 قلا تولوا یاد کک ی ا لاح كم وحرم یدردراو هرادجردوب ۱
 ردمشاک نودنک هلت رافتس هنارخ راد كنوعله یاهو الوسم هدقد |
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 ۱1۳ ا قروب هجوت هنتس ودنک كتصنم مد
 كر هل زدنوک هيلع نماوا هب یلاوح لوا ید ن دلوپناتسا ابق اصن
 شاپ میهاربا كن رای ادیصو سابارطو ماش هک رکسعرس زاج

 یدلروب نالعا کو دباشلرویب هیجوت هنسهده ۶
 ناص ولیلح هرکص نوک جوا نادنحورخ ند.لح كياشاب , مهاربا جا

 | هنه اولد کالاها رپدلبا جارخاو د رط ن بلح ییاشاپ دم ك ردنا
 نداکج هک هللا لفاسا تم وکح ن وراس هدا ز اهد هوا تقفاوم
 لاح د هنفوس هر رکسع "هوقرب نوګالاځدا هرهش ید دج لاو ارجو

 رشا ندنداعسرد نوڪ ا نيلاتاذ حالصا ندنشدلوا دعاس نامزو

 ندنزذغتم بلح هرزوا كیا یعاسم لذاک و بواب ردنوک صوص

 یدلردنوک یاس همان حاد هب هداز یر اج

 راو یسادخک کاش اپ رازج هرکص ندقدلوا لصاو هماش شاپ مهاربا
 تدوعندزاج هلا جاع هلذ او ید اشا نایلسنا ۳۳ رم نالوا یک و جالا

 جا ماو تلا نسحهدن هنایمو یدشروک لپ ااشاب میها را بواک هماشكردب |

 یدلوا لصاح

 رازج بولک هاش یجدرارح فود نالوا یبحاص روئاس ٌهعلق هدمب

 قر هليو ف هنکح نکیرل ناکرارجام یهدنرهنایم هلبا اشاپ ناهلس هدننامز |
 قسرا داما كلبا لبج ناکا لپا تا ةنااو مارکا هنسو دنکاشاب نايا
 یدلبا هلاو> اکا

 کت , هارب اید هرومأم نال ر ردنوک هاش ندئدرط ریس ریما ۵ دان اولو

 ۱ یدنلوا مارک ابا سابلا تعلخ ندتفرط
 كب یضیفینا رو>ارمم نالوا روم ام ا یب راما دیج ول كيلح و ماش

 | ناونابه هارو هج ول ) لطفا ناو هرازو هر هدانئاوب هنسدهع

 ۱ ردشلرویب راعشا هنسو دئنک قع زع هثدناح

 | ماسن هتسودنک یعوکح هل جارخاندنادنز ییاشاب لیععا حورمشم هجورپ
 | دن هنازیع كردپا سالتخایاوما یلیخ رب كرازج هطش نالوا شب
 هرات اانا یطصهرب رب یلس ادیصو ش»+ هرو-شآ بو وذ هب یکرب اعودو

 ۱ | ندنفیدلوا شلو جوش ید قت يک نع ت هکنج كنەط ج بودا بڪ



 هک ۳۸۵ *%

 کو تمارک یهک هلاوحا والثوب ن دنفیدلوا |
 ید رولوا لئاق هشراهم هدرفچ عید |
 نیمآ رزور زورب نیبماجماو قایق تیاغارظن هنن ر رک كايخرؤم لصاما |

 هل دو وم لجا ہدلاح یب دلوا هدنش هرا ن اسکس هبا شع یتس ب واو ۱|
 فااس هط جش نالوا ریو رب هدا زلا هدنس هراد كحدیا تافو |

 یدل :|ےلستاکا ی سەر ادا > توراقیح ندنادنز یاشاب لیعابا ر کلا ۱

 هل هجو و یدنلوا نالعاهفاخوید شلبا تیصوااکاییءاقماشاب راز رج اوکو ۱

 هاه یب لرازجو یدقیح هاديه بوک ىس هسالا كرازج اشاب لیعاعسا ۱

 هتشذک نالوا غلاب هبه-سک كہ یدب كرکسعو طبض ینا اوماو نازخ |

 هفرطره هرکص ن دکدعا طبرو بلج هنس ودٌک هلا اطعا ین: را هفولع

Eهل ک دنا نالسعا یتشدلوا ع ماه هنم اقم كرازج هللا  

 نو تود اردا

 صالخ ندنلط كرارج یسلاها ی رقو تابصق ناشاوب هدنلابا لخاد
 قوح لر هدشن ارکسش ضرعمارعشو راد د ااا كلی اکشن دن رافداوب

 رلیدتا مظنرارعُم
 قوح كي هلیسلاسا نانا لبج هدننامز كرازج یسلاها تورب طف

 هر ورب ندشفرط ليج رکو ن دنرلف دل وب هرزوا داو هضرامعم

 هسیارشب ربما نالوا لبج اح یدبا راشعسود هنس هشیدنا روئلوا ضرعت

 قرط نوح ا هر اقو ندایعشا طلاس یلییسیاناو هاج نسال اهایرقورهش |

 ی هدعاش هنن رزوا یافو كل رازحو یدرشعا اعا هنس هظفاحم ككلاسهو

 ندرشد ربما نوعا یسهظفاح كکلاسمو كلام رهشود هال

 ییااو قارطا ردف هن دورو كهیلع تاود صاؤا هدک دنا دارتسا

 مرلبا تعاطاهناذ قج هل روب نییعت هن رب كرارج هدهب و ترغ هب هظفاحم |

 یتیررحاوا كنا هکدلک یسهینس "هادزا كناود هدنفح اشاپ لیعاعسا اما

 هزابوجاضر هل وب ریش رم ءا ردشلر و باوج ندنفرط ریشزربما ود م هیناط |

 تبا دیار كنيلاع باب هدتتقح هدقداوا یم واعم كنلود هدب یروط

 ردشلوا یداب هثداغعاو

 ینددنلوا رایعثا هدالاب یک ینییدلوا لصاو هبلح یرح یاو كرارزحو

 بوفار هدیلح اشاد یلغوا نالوا یسلاو بلح اشاب ےھارا هرزوا

 ندشافو كرارح هل رشنرا دارو هفرطر ه لرد اتع زرع هماش یسودنک
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 | ك شابا ضط مرکا را درم نکیاهدنراظنا كارب و مات لالذت-ا هتسودنک
 عیطعااب یکنارک عرس رس » کش ودك 4: ع> وب و یک هذرطاوا

 ۱ هاس ودرا مرکا راد رس دا ک نارک هب و دک یهاوا شرک ۵6 ۳۳

 . نکیاهدنسودرا مرکارادرم« قید بور وام هناکب الهاک كر هیچا تنواعم |
 | هنهج ینردناوا ی م هنءادعا هدشدره ی: هتک رد ءوس نالوا عقاو

 | تفتلمو مرکم ییاشاپ لرعا ا دوانرا نالن هاک- هللا رارذ نداروا

 ۱ لر هلک نارکه یاشاد د ابض یعطوو لرارج یدیشهویآاهدنناب یردلرا

 | «دندوع نکل یدیشخا ےک ۲ ها یتسارج بیر هدنندوع ندرمه+
 ۱ هرارج طقف قرەلوا تعزعهاربور هند اه سرد ن٠ بواوا او کوب

 | یدیشفآر هدنفرط هذا ییاشاب دج قرهولا هرزوا قاوا یغط زوک
 ۱ اشا, رازج یک یکیدتا تقر ا٥ن دندو دح باح اشاب اض هک و لاح

 | عوشاب ییاشاب لیءاسما دوانراوشاو نوسوک یتسودنک هدهاشاار
 ۱ سع> یف اشا د بور دنوک هش رزوا هاب هلا ودرارب هل ردنا بے

 | لیحاعساو ىدلا هنفرمصت هضبة ىب یاو> لوا تاهنو یدابا قیطاو
 ۱ یدیسعا عنضو هنادنز ینا ردنا ور ییکیدتا لی«هفرط اشا دم كناش اب

 ۱ كل راباهو نکسیشنفا هلا ر اضع رظن هجا ود هشن اکر حو كل رارج ۱

 ۱ زا حدس هدهع هش قر هوا وفع هت رزوا یرلب دعتو ولغ طرف ۱

 | ندنهورک هناغتاناذدو شادیا هیجوت قلا م اش هللا يکا رک ے٥ رس ب ۱

 ۱ یلسایارط ان اق اعم هدااح ییبدلوا ما ا لرب دل دس> قاوا |

 ۱ ید وا راتما كل هب سص» هد طو راحات هنن رزوا ادعا ك اشا ىلع ۱

 | هللا جاج *هلفاق قر هلواهدناملعو هتسخ یسو دنک هد هسیا شلرویبهلاحا کا |
 | شاواروبحم هکهردنوک ییاشاب نايا یس لوک هللا جا بوی« هد یخ د |

 ۱ راطفا مه هدئنافو هلته ینوداوا شا کسب ن دشنای> یاس كس دل کو

 | وربند راه:س هجو ك رازج هدحو كعا هاقو ن دلالسنخا یب هیماش |
 | هرزواكلبا لاخدا هناودهش رخ هلا طبض یلاوما هیاهنی یکیدتنا راخدا |
 ۱ یدیشاروی هیجوت هیاشاب میهاربا یسلاو بلح یبصنءالاب هجورپ |
 سانش هدرخو سس ك هدااح ییبدلوا رادفو زب رنوخ تیاغاشا رازج |

 ردیا فک عوفو وقولا لىق لا لبق یتبفیک لرا با قوج ك كب لنهج ینب دلوا

 1 ندتعیدلوا :



 ۱ هنکلسا رعایناردبا تبح هنسودنک كب لع نوجا قیافک و تعاصن طرف ۱

 ۱ هنس|دوس لالقتسا هدرمه» نکیشک دیا راجعااک ادص وصخ ره هی الاخدا

 | كمرردتامادعایحد یکی اصهدرمصیکیدعا مایق هبابقر مفد كرهشود

 | رازج هد هسا شههنسا قعاللوق یرازج خد ه دصوصخوب بوینسا |
 ۱ اکا ندنشداوا شه روك تالیدنفاو تبانع قوچ كب ندکب خاص امدعم ||

 | هدفدنلوا مادعا كب خاص هلتفرعم به ذلاواو شماعهدیا دص وب

 | بناج ند سصم هلا لوخد هنتفاب لرب ارج بوم ءروط هدرم ه١ قترآ ||

 ۱ ندا رع ی دانهو تدوع هر هری قلارارب هرکصندک دا رارف همور

 | یدانه هلیاسحنا كب ىلع قح بودا تماقا هدنحما كرانا قر هلا ربق

 | هب راح هلراثعهلوک یقرهنلوب هدکلر یخ دراز هدک دردنوک هقرفرپ هن رزوا
 ۱ -.یدینعیا |

 تایالع او تاب راع نالک هروهظ هدهیماشزاطاو و دک هنفرط ماشهدعپ

 | .قاخ زار هنشاب ندرازسوف و هللا انشا راهلوک مقاط رب بوئالراوب دنا ||

 | مان بحاص هدیلاوح لوا قرهلوا ادیب ه وف ۀ بص عر هدننابهلکمردکی رب
 هدن رار ناسکس زود كيب هل اع لرم هع ناذغتمضصهوناش و ||

 نا رقال زا هرس هاد ک- کی رلکب یا مود ه دزوهطنا کسو نارمرمع

 نسح یزاغ قن هوا ایا ییلراراب ه دزد هدو رع رهاط عقاو «داکعو

 ۱ هتان اد ص ترازو برا هد E هم و یعهنس ه دیس هراس ایشاد ۱

 ۱ یدیشاوا نارماک

 ۱ ساروا بور و ماكا ے:ےس ولو اکع یک ییددلوا یسلاو ادیص |

 | بولوا حاطاربماو یسلاو ماش اررکم ,دعب یدلبا ذاا رقم هتسودنک ||

 | هدن-فیداوا یسلاو ماشو یدلو قرت یترهش تیصهدهیماش راطقا |
 ۱ هداکع هلکیلیلاو| دب صد اعا ندماشبولواء دنلااکع وادیصیحد |

 ۱ یدرلب ا تماّقا

 | ینا « داکع بوهیج ند سیم هل دصق الیدسا ی هیماش راطقا هترابانود

 هلکع اتدوع ورا رفامرهن الا هجورب بویم هلوابأت رهطهد هسا شک سهام

 | رمصم هئس هدهع امدفم و یدلوا الابود یرهشو ناش كناشاب راج ||
 ۱ ناشر هلهجو ول یهرايانوي ندنشدلوا ی هلاحا یر کف ریس

 و له بییف كاسم ۳ قارآ هب همت شب رزوایسلوا ش سس. نا هداما و رھ ٭ قرەلو' ۱
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 "هیر هدد نوا ز ویکیاو ی رادزنفدرمصم هدءهب و ییماهناسرت هدنرد نوا ]
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 مدح نس> و دنس هظفاح ما ك e یسلاو شلحت هل راز و ۱

aa 1او تن ندنشیدلوا بلسم وس پت 4 *رادا قجابواو ۱ مانا لو  

f هسبس هوس بسم oe 

 تسلا لاح هر س رکح تچدر هدنسهوادا كتسیاد ھا ا 5

 هدناالتخا ماکنه هل, وب لزا ندنعب دلواح وک كمزدنوک بول و یتب رب هنب رپ
 ردشلوار دک «یدای دل ود یافو

 ) درس

 | یفیدناوا نا اب دالا و شا تافو هاد هر لالخ اشاب رز < e وا

 نال وا رباد هراشاد دار | یسلاو باح كتتااا ماش ه رزوا

 یقتئاف و كرازج ندنکو دبا شلوب لوصو هیاشاپ میهارا اع ما
 ردشتیک  هنذ رط ماش ربارب هلبارپ رګ رایداروم ہرا ناک مزال یک ییاداا رب>

 ۱ رط شارا يطب ون د وراي ضط«! نوئلوایالتخاهدنسآر طةسءكرا رج
 ردروهشءو عياش ىب دلو اول هئ سول هدهسیاراشاو ال a ا

 يع س ودنا باسانا نا شاب ىلع لع وا ے e هدنلاح لئاوا ۱

 ند روا كردیک هرسهم ربا ر :a را هدق داوا یاو a اا اشاد

 ! رسید جالا ریما ییا ید شاد : ع ناذ. یدل ه روا كيك هد

 زارعا ییا جد ك ۱ اص ندئشدلوا شفا هیصوت هکب اے نالوا

 ائ : ىلع هدنن دوس صم یدا س شمرونک بوروتوک هت هلا مار أو

 ۱ هنتفابف و یز نعهلوک هجر "باص ندنکوو دا ش < بواوا لص:

 باستا هکب هنیادبع نالوا ند: :کیام كن لی روهثم هدربه» لر رک

 ردشابا ید یالیدنح هرژوا یلوصا كلرلتم هاوک بودا

 هن رژوا یاب رد هرم ندنفرط كد لد هاب رک سڪ هقرفرب لب هللا دمع

 بحاص كبییع نوجا یماشتا ذخا كنا هلذملوا مادعا هدک داردنوک
 ی ردوو شعب ندا رع هر یدوانودا نش اک هرم یی هجرت

 رو ته ول دراز هج و و شاا ى اقا تاکب هل دبع هاا م ادعا

 زد وا فو رو و

 4 طرف
a aaa gg | ae Oyس سسس میس  

/ 
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# 7 
 | ا وک هک یدردتا مالعاو ضرع هلو ات سا هلنروصوا ین اع وقوو يع !

 *هلماعمنالک هعوقو هدنفح افشا لع ن رسوا یلخدءودب كرادوانرا

 رله هاوک قره وق وط دن رل تچ قرع هلیسح يکلهدن تاود ه ردغ

 حارخاو درط ن د سصمیراذآ ت ودیآ هبلغ هب راګایذلومابق هه لع

 دیشروخ قرصتم هب ردنکسا نوعا یطو رو ط.ضكنیهاشدان تکل٤و
 یرلف داوا شلبا ملسسا هشد كلا قکلءروما "هرادا هلیاتوعد ییاشاب |

 اهناو ضرعیهیجو هنسهدهع اشاب دبشروخ كتلاا سصم هلناب |

 هلرساطعا هارحرخ هسدک یللا ن ل دن رخ رصم ىج د ها شاب ورسخو ۱

 بصنعر هنس هدهع هلترازویاما ندنف دلوا شلردوک هنناح سودر ۱

 عضو وب نائلوادانسا هردوانرا ردشٌملوا اعدتساوزاینیسازوم ناسحا |
 اعدتسا ن انلوا ل رە روک فاوم هرمصعو لاح جاے هناراکصالخا |

 بولواذجوت هنس هده ع اشاب دیشروخ هلا ترازو هبنر یاانارصم هله جو
 نشدیهااشاب رازجو ردشاروب ناسحایلانارکب راددیدهاشاب ورم نخ

 كیا ملسد هر یره باح هل ا طض یتناک ورتم هدنافو ند:ةددناوب هدااحر

 ماش لا حاحتراما هاشاپ عهارا یا راط نالوا یسلاو با> هرزوا |
 كاردوک هب ودنک ایفخ یسلاع رحا قر هوا هیجوت یراثلاءا سلبارظو |

 ناس>حاترازو هيرا هکر د یرودع د ق ااا باح ق> هلوا لر

 ۳ ورارق هنصوصخ قاروی |
 شاباتافو هلدوعوم لحا لولح اشاب فی رش یسلاو هدح « دناواو و |

 شرار راوشد یخ ۱ كءهردنوک هر هل و 0 ولو تاذرب ردتعهوردمو

 یربخ یتافو كلا نکنا روانوشود یمهر ندا ك رلیباهو ن دنغدداوا

 ردشاوا ار تو یهشدناو ر و تاب جد هدقدلوادراو

 تولوا لغوا ل غا لع م عز ن کیس ن و: اثتا لا راف یافوتم

 هدعد و یس هسا نیمرح ت دەر ردشعنا دلوت هدنرفص چ وا ش لا زود

 ۵ درلت ر ومْأم له قوا 2 ردا تعوادم هنر یس ر وکم رادرمفد

 یرادرفد لوا ی یش a e هد ر۵هصشدزو< کیا ۵ ۱۳

 یدیشاوا لاعردص یاد که درکس ز وکاو لو" رم و ك د ژویکی او

 5 نوار ر ویکیا ق رذئلوا مادا هدىصا م صب هلا ل نع ۵ رکص تدهو

 ی تم سس دا

 + عباس و د ¥ ٩



 یر »هدو رک هدیه ه كرب زور ییددناوب هدژایعءام دعم نکیشلاهنف رسا

 هن رک یوم كنازونه اشاب ورم نکلا یدنادیهب رعایت لس اکا

 هالو اشاب ورسسخ یس ہیک هش راهج یھکیا كنا ید هکو لاح

 یکنر كل:يصم تقولوا هتشدا یدنلوالاسرا دتهجهب رک كرل ردنا

 ی هوکح التوک چ اقر یک دف دوب لناشاب ورسح ردظوحمل یسلوا س ءالک |

 ۱ تموکح رب هییش هنتعوکح كناشابدجا یسلا وهدجهدنما دعا تناشاب رهاط
 ۱ رد ن

 ۱ هدقدرحاو ندرصم ییاشا و ریسخ اشاب رهاط هکر دند هب رغ تای ها

 رکو ب خد هب رص م یارما یک ینبداوا ت ایحرب نوک یکیا یرکب
 رکی هدم هم تالذک هرکصندک دا هاعاعم هرژوا حورشم هد و هدو

 کھ اب و ۷ . رلش اب هدعد بولاق نو ۲ کب ۱

  nناشر و نا رك ح ورشم هج وز ۹

 هور ط ناواح ی اد و رو ردا عامجا هدا راناتسسب هع ؟ لوا تورج

 ه داف ط سداد كرد لا « دک درک ہلکے شوب یلاح كران اورلیدتیک

 هراسو هسالاو تآ هتسودنک رلزا وا یرادفرظو یدفیج نداهمحا هشوک

 رلب دا مظنت نکما اهم نسهربادبو رولوآ

 هلا یالا ب واک اشاب دیشروخ یظفاح هم ردنکسا هدنزوفط كنه ایذ
 ۰ . ی كار الو اور «غانوق نانو ا هنیهن نوڪ ا یسو دنک و لوخدهرصم

 ید ۷ ان رع رادعرب دش رلناب تب ودا ع یجا و د هراو هب رصع یار

 دہ دتسکیایمرکب لزهعطا E نا راد دا وا شلکهش رزوارمص»یقر هلا

 بولوا دم هب را زور دن> وریداا سار م بوک هب یب رظرب یرکسعكنیلع

 ندنرلک دههرمک هراز رم رلنم هلوک هد هسودل و عودو تایقو یخ ندنیف رط

 ردرلکم توشوواصتنا هد

 هاك مربا دن نالو اذان ا هوم اتساهس رژ وایس هح ور 2 قو لرے

 هد) لخوب هسااشاب رارح یدیشلروم .A جول هیاشابدجارار >یتلابارضم

 ۱ یک هيه هدا ت د 9 رح ناز هژغا وا تر ء "ییهتم هنرح [رفس قرهلوا جا ما

 ر ارج ااو دام ! تاود یالک و هد و دلوا موا

 < ىلع #
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 تیفیک سا ان و نام ینددلوا یلاو كناشاب دیشروخ هن رزوا یراهر و ۱

 یدناوانالعا هلهجو و |

 هعفادموهب را هلبارکسد قرهلواروصحم هدنغانوق كب مهار ا هک لواو |

 دوا یک ینیدلا نب ربخ یب داوا شابارارف كن سددرب هد هسیا شبا |
 هدرارفنیحو شلیارارف هلا حورخ ندنسهاخ نیلحاصنامه بویمهروط |

 لد وچ هرسصم حراخ هلخلریدغا نوش روق هنب رژوا ن دفرط ره ۱

 ردشلوا حورح یک ولونقمییگ بولی روا عوج ك ندرانم ل وک یه |

 وەک زوا ك ركسع بت وآ اط كد هاصتفو رلث»ء هلوک يک هد هعلقاما 0

 ی را رف تلکد مهارا هلا یس درب هده سوارا ثا نوط ۵ رژوا یرلفانو5 ۱

 هدانا ینیدلوالوغشم هلبامغب یتسایشاو لاوما هلا كراتم هلوک یرکسع

 رایدلیب هراتروق قب راناج بوجاقرلت: هلوآ
 ییاشاب ورم توعیج هر هعاق ید رع قحااق نا دءاق هلهحولواو ۱

 هتفانوف هدلاحیییدلوا ردا اد هللا ناما هعلخ لالد هدنرلکوا قرهلا دنا

 ید وا هعاشا سانلا نیب ییدلبا تدوع هسالو كناشاب ورسخو یدلک |

 كر" قيالو هاش اب ورس واک هنغان وو كن یلع د 2 هدلب نایعاو مش اشءو ۱

 نایبلبا
 هله جووپ ب واوا یآز کس ماه قیقوو سبح تدم كن اشایورسخ |

 هن کللاورمصم ایک. دلاح یددلوا کو دنعب د) وب صالخ ندتبلح ۱

 مارک او تامرلصف هر لعدم هک یداو!نو:# ردقلوا 4ل.:ظیدن | تدوع

 لاحرد ن دنفیدلوا بارخ هوا یغانوق كنیلع د یدزاتب نکج «دیا |
 یتاها هد زرع كنا هذا لع ر یدال: ارا یب ر هل ءا> ارا

 هسخ و یدیڈایازار ا هقلخ هلبا ناعصتسا ییا حصا طف بویلوا هدنتبت
 تود سام هرات و یرردار ۰۲ اشا رهاط لود ىرهطلا هود كنلعدج

 ندنغد داوا فل ودض هیاشاب ورخ هسیاراتوب بواوارا هدرک رم نالوا

 دم هک یدلاقیدرولک مزال ق اوا نا درک و رندنسودنکر اد ءانرا هد اش ایا

 كلا یرارفتسا كشباسا هدرصم كد هیګ دبا هج و یکلیلاو صم هب ىلع
۶ 
a 5 ۱ صد ی سهم ۸ هما بس تاع وڌو ردق و و یدا نابم ۵۰ بس ھ2ل وب 
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 | ید زهقرف ماطر رکیدو رلبدت | هطاحانی رافانوف كننسبدرب یقاطرو
 .e راد تیک هبهمصاح ییبراقانوق كرلغشاکو | معاراس
 1 ندنفرطیسلدرب هجرکارکسعنانلوب ظ4 سمو یجوط هدرلدحرپ و هد هعاق

 | هدزواقلوا ندنسهصاخ هم دخ ید هدنغانوق كتر در ورلپ دنا فطوم

 ینعم هلببس> قلوا قلخ یلبا مور بهراوبقجثایدیاراوز دوانراقوچرب
 به راهناشوهرفو راحر و هعاق یسدر هیلدتءان ید ایرلمدآ كنیلع د

 | كنغانوفو دنک هکلپ و یدیلاقم لرمصم هک واح بودا نظر د هدنط ضو دنک

 | كرد نفیداوا شم هند یلعد به هدناحتقءقح یبراخمولخادم

 | یشددناوا هرصاح كنس هناخ سوا ماشخا هرکویدیشمامهدیا نطانو

 | ریدر, هثداو بوقیچ نی زکی روتوا مسرانءهلوک نانلوب هدنناب كم روک
 |. هخانا كنم دن ر وا ندق رطره ه دنهندّهبح هر وراشط كرهبد م هدا

 | هدف رط رمصم یکسا هلرس هصو صع همدخ یهدنناب راحات قج الشاب

 یدانارارف

 | قرهلوالخادهب ورګا بواد یراودد ندنف رط هقرآ كغانوق هسلا رکسع

 | كغاوقو ه داتمدخ كنس ودرب ه دنرلکدتا موه هش رزوا لرلنم هلوک

 | رایدابا ا یغائوق ل رهشار هلرلنا یخد رادوانرا نائاول دنس هظفاح

 | بهنیتب رایشاو لاوما هللا تفرکوذخا ییسالیخر ندراتهلوک هه" لواو
 ۱ رایدتا تراغو
 | كعد شمع هللا كنيلع دم نون نوتب ه رمصم تموکح هدلاح وش

 ۱ هسک هنماقه لاو هتهحیییدلوا هر ید هکاود یسودنک هدهس دلوا

 ۱ ترور صهسدا یسودنک و ندنغح هلق اب هل رظن یصاعو بص اغ هیت و

 ۱ ندنع دلو هدنسادوس قلوا رەسم و تبا هدب وک همام وب هد وعو سم

 | یدیا شنا توعد هرصع ییاشاب دجا دیش روخ یظفاحم هب ردنکسا

 هدد ۷۲ 1 EF ی یک درا رازاب و شاو ربع رادعم رب 4 هک

 شاروب هیح ول هس هدهع اشا دیشروح كتلالا رە ا وکب وردنوک

 كن دنفا الم هرزواقملواتنارق هللا یی داوا شاک اعمار اد هنغب دلوا
 یخ اشم نیا>ابص یدنفاالم یدلبا يها یتسایا بلج یخ اشم نیلحابص

 تاوجوا د یلوازاج تعجب نکناقاب لالتخاو هننفزوئه هدک دشا توعد

 ۳ یرلهر 3 ¥
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 زوم تاغ گاکر ھارا هد نانا شلوا تقلا 2 دانا تام ۱

 ندنف دالکا کج هم رج سا ر اکا كرهر روڪ یه دا وا راکطاٌمحا و

 رار هل رکسع یتسودنک اب وک قرەلوا شادرف هلکناو بوش شی هب ی درب |
 یقرهنادلا هشراهسبسد كنا ید یسیدرپ بون روک ېک شعری و هتيم كلا

 ندنرا شادفرآ ودنک در هل قفاوم راب و قداص بح هنسودنک یاو
 ید هدنهیلع كبعلا کدلس بیقر هنس ودنک و یدرلبا تىما کا هداب ز ۱

 هبساا ىلع دح ی دیشغا ذاحارمطلا هوق ییرکسع كالع دج |
 ت اعوقو وال مو هرزوا قلوا رادء هخنوط هدنطط هک ۳ رکسع مه ۱

 ی رلثم هلوک هد هو قم ردنارق لام زارب هرلنا هلبا کلرک ال هدنسهرا

 ی ال وطو هبا تاغ نوعا ك رو شود فیءض قدهربدرق هل رب رب ۱

 دو رگ* یسع اسمو رب كن نالوا هدل و و و ید رون الاو را هةتاوت ۱

 مولع» کد دیک ههر هلا رارف ىلا لوپ ح ورشم هجورپ هک یدیبثلوا

 شب رکاسع نمهلوک نوتب نوجا یرحوسسج یتا یسیدرپ ندنفیدلوا |
 رارصا هدن اط هفولع رکبسع هنن رزوا كلوب ید اط هفاکاو فارطا
 تودارادتا هنح رطوکر ورغآ رب نوعا هلناضمف د هر سصع یارعا كچ دبا

 یجب الشاب هداب رف قاخ هللا لح هب یسیدوب در ن داتا لا هسیاو |
 هرکی لاها هلک روک هدنزول قاراش هب یاها یس هقناط یرکسع ۱

 راید الشاب هکعا تنعلو بس هب یسیدر هصاساب وا رها ردا لیم |
 هرم صم یکسا هللا جورخندربصم نو:جوک نب روطو كدلخيحدیسدرب |

 مرابب هنن هراناقاب و یدرلبا تشعل هرمصم یلاها انلع نکر دیک یرغوط
 یوکرو ندرانا هدش رب دلوا یار هنس اط ءاوکر £ كل هثسرب

 یدرل وسوبد عدلا + هود

 هفارطا نوجا یرح یب ینلا یسیدر, هلبا كبمیهاربا هنب رزوا كنوب هتشیا
 راد ردنوک ربخ اعد رس نو-ا یرتاک ه مصم لرم هلوک نالوا قرفتم

 هل ر رک س عو قاشک هل خاب د لا رافرم صم طایهدو ديشرو دنعص و

 زاد ما نزا هرم |
 | تعراسم هندمزال ربادت قم ! واماکا ندشاثشت و كرلثا هنتوا یلعدج ۱

 تفو نامه ینوکر ازاب ید گود ی رک: كنەدءةلاىذ هک هلن وش ی البا
 ئاکب ےھارا فارق عاقجا هد, کب زوا ی -دفناظ کو ہد رمهع

۱ 



 هم ¥
 ب واوا ناد رک ور ند |رما سان هم اع لاحرد هلکهر و تنم هب هه اع
 ۱ ی راه الک و یراصندنراثاب كلو كنوش هرس هرارادوایرا رخوهو مكةم

 یراق دلوا هدةملا قبرا دفا ارمح كناوذ یراک دلک تسار اضهدو هدقع او

 | لرم هب یزکسع قرط لاحردو یدنون وا یرلنوب لاها هراس :دلاح

 | یدنا یزهمیسد لارلع رج یه ها رادمقو والثوب ىدا تبحو

 راعتتساو لال دتسا ندداو و قاسوق اسو زاعشا هد ترب جے زات هکنوح

 ینلوا یلاو هدرمصع ل الفتیسالا وریندقوح يع دج هروآ هنا دئاوا

 هر ندرب یک اشاپ رهاط لونقم قسحا ی دیشم ردشا رارق هدتهذ
 هوا نوا قء اهارغوا هیالب هدنکوص هد ونآ هیانروا یو دنک |

 لاح یاضتعم كلما دص هلا عفرو عقد رر درب ی هظومح* تراکم

 ۱ یتسهرمصم تانولو یدزنسا یسلک هنغاباودنک هل تءط قردلوا یصهو ۱

 ۱ تکرح هزاستلدنا رودو 4 اراکط احا تاغ هداو و قر ةوط موت کم

 بودا كب رح هثهباعاشاپ ورممخ یرکسع ادتا هیلعءانب یدردیا
 هلیس هطساو راب رک: هدعب ی دنراسهیح ن درمصم ین هلئوف اشاپ رهاط
 ۲ یدروک هدف دعیح ةزا دیه اشاب دجا هب رژوا ی ادعا كناشاب رهاط

 ا مدارا رقتسا هدرمصم یف طودنک هسروشاکوک یتوف كراب رک
 ییاشاپ دجاو یدتا رسک ینو كراب ریه: هللج یب رمع » یاصا

 : سم اسب سبوس ےک یاس وان

 | رادرود یدروک رضم هنس هدنتاو ودنک و ی دنر ایج ندرمصم |

 | هرصع هللا ظفحت هدط اسد اشاب ورمسو ی د دتا مادعا ی ادخهآ و |

 هن رزوا طایمد ق اضتالاب هلرلنم هلوک كلذک ن دشنیدلوا یغ اط زوکرب |

 ابو اصتم یک یکید ر دتا فیفوت هدرصم ب ور دنوط یا هلا تکرح ۱

 ند هب ردنکسا هلا لافغا ید یی اشاب ىلع سابا رطنالوایسلا و صم
 عج یتوق كرانم هلوک تفواواو ی دنارغوا هیاضق لر هدروتک هریصم ]

 نوا نیمأن نیر هنآ لاوحا ن دنخدلوا هدنرالا به راوبفو هءافو |
 زیو قلوخد ءربصم هلیس هعوجچ تيه كردبا قب رفت تتوق كنيلع دج
 صاخم هبیسهدرب ىلع د نکیا ندنرانصهو لاح یاضتفع یراماغبا
 دمدخ ودن ک نق اط كنياع دج یخ دوا ب ویک صصخو |
 هکب میهاربا ادا لع دج هکنوح یاد. وو ۵ یر هص و صع ۱

 دڳ بولیقوص #

 چ اس ترم سس رس سا سست ی ی و تا سس اسا ج رس تا
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وب 5 ىقرەوا لدغ: لد :اعوقووب یسولسا و ولكنا |
 ود م روتواهدتکل# هب

 0 مک نو ند رس ےھ نوک یسریا هج ىج جوا نوا كت هدەقلایذ | ۱

 ۱ كح هديڪڪ جد یس واسو و هسا 9 ۳ + هلاو>ا لالثخا ك هداب |

 راد د ومي ۱ هلا عام ینا هرم ەم ءا صا .دهسیدلوا |

 ۱ كنا ما یولیغاط ها رطایرکسع یا ی رج كراكب ؛ قلا |
 | هدهعلذو یدلاو یرلث اهم هد هب رکسع راظنا ندنش دلازا یراتوق هدر ص |
 ۱ هد رآه دا E ES سیا ! درب هح رک | راهم ی 2 ! وطیهدرلجر و ۱

 ۱ رل:ددا ط طول ص هب لع دن نعم ید رانو ندنرلفدلوا یلیلیا مورس#ه

 ۱ رواه اللوق ی ؟ تاار یاتفورهقرهلوا ساد رو هلا لعد# یسدر و

 هدکع ا تمد > هنضارغا كنيلع دم ییسودنک هک ویلاح تواوا هدنعز

 ی دا لفاف ندنغدلوا
 ہ دنس هبلاط هفولع رادوانرا ینوک یبمما یمرکب ی هدعلا یذ هیاعءاث
 | كردنا رک اذم هلا اما بورک هبهرایلعد# هن رزوا یراع ارارسصا

 ۱ نوک جوایداوافرطرب هدیرع هل دعو یساطعا دز هوولع ردق هوک حوا

 | یدلروک بوئالب وط هنغانوق كنيلع دم هب رکسع فلاوط دارو رم
 ۱ یسمادرف یدل عاب اغوغ هن لر هلرنسوک را هلاوح ند ال ضصعب هدنراک دا

 ۱ ییهعاق ها روهط لالتخا هدنما رک ییالوط ند هفولعو شا

 ۱ یدنافرلناک د كر ەشود هشالتیاهاهد هسبا رب دم هاوا قفوم بویتسا قلا |ا

 ۱ ناماو نماهفلخ بوس یلعدج طف یدلوا ادیت هلع هدر نورد و

 ۱ یدریدتا ادنرال الدوبد
 ۱ ندنرابح اص لالما نصت ںو دبا ح رطوکر ورب هرزوا ل الماراکب هنلرزواكنوب
 | ترد اس هایم ن اته هرزوا قلا ندنر رحاتسم یرکیدفصاو
 | ها رمابوایکو د هرلق قز ران.داق نوتو یدالشاب هدابرف یلاها هدنرلک دتیا
 | هدنسهرا هدیرعوب رایدلوا ر دیا تنعلوبس هب یسید رب صوصا یلعو
 | هیعرو ارقفزمس زربارب هلک نسزپ كروزک هدنجماسان یفاط رب ند رکسء

 ۱ حر هذ واع مز ردق وب نماضر هد هز در وک رب وول رگ هدزب نکس ۱

 | ررزک اطولخم هلبا یلاهاو روید ردقوب زمع> الار هد زس ردهدنرزوایربم |
 ۱ یدوابواک هرهزا مم اح یاد“ كنلعد ەدەراوب هتشلا ىدا

 | كرهربدتیاادن رللالد هرزوا قارسوو تیا هقاخ هلباداربا رازوس هدلأموب
 gga at n سه و رس یتیم سیو حر سمی eer aran سو
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 مچ رم ست اتو تحت سیو جز

 ۱ ندنعبدم هلوب یی یقلا هدقد راو ههاک هک رعم هلا تعرس كجا عامسا

 | یسدر هترزوآ یراعد یدلربا ندزب ید یدیا هدارو لاو لا یدل

 ۱ رواوب هدهر ین یُعلا بو دیغاطییب رکسع نایرعو نمهلوک یک هدنتشیعم

 | نواغاط ماط قاط هلکه ریو سا وید کیدا مادعا لاوس الب نک هساا

 | برع طقف بوم هلک تسسار یس ر رلیدتیا مادقا هسکو ی رک

 اردک ندلوبرب یکیدلتب كن ر رکید یقاط كيمارا دعسندنخیاشم ۱

 درب درب یارهوخحو نوتلاو هسلاو لروک یک هد هدک دتا قداصت ه قلا |

aaa 

MLEتوست تا  

 مو ندنرلف دلوا لوغْشم هل سات رانا را همم هعب هدیآ ندنس هقرا

 ردشالروُو بودیا تیوریق ین

 نسایشا ی هدرایگ هدکد تا رارف ,دون هب هکققباح لاونرب كب قلا

 شعرب وقر هوا راد رب هلا تدارک و لارق هرماکنا هلب راغ انب رکس#
 قدرافت وفګ هدب دا قوج كب یتیدلوا شابا ارتشا ید كنیقلاویرلق دلو ا

 یر وصنع ص رم ینیداوا ش شابا ادها هودنک كلارف یدک هنلارکسع بھ
 ۱ ردق كراپش والاموب یس هش ر اط یرکسع یدنا دنا رراک داو ید |

 | نیک اراب دراقچ هات اصهدوشراج هلبا اهدزوجوا ندن رکداتب یتتوقو

 ا هد وهی>یرغوط هنا درعص هش رزوا یسعا رارف هله جو و كالا

 یتارادفرطكج هدب | مه هنشابم دفرط لوا هلهج و یر هع دق لوص كرانم هل وک

 | مهارباندنفی داوا ظومحم یسایا لیکسشت هين ایصع تئیهرب داعت الا هلبا

 ۱ ناگ قرم هتمانق ها ك ناولس ق رصتم هد رج ندنرلف ط یهادر وكب

 | رهفهنا زرواکهرلف رطا وا لکب ناالوعک و لوس لر هلبردن وک تارب رګ هکب
 ۹ ى

 سس یرطرارقو زا: دانا هاتو راعشا ادک وم ییصوص> یراایکنتو

 | رغآ هخ رزوا یل اها هدفرطلوا بودیک هب یلبف بناج هوا لا وی
 هدنعا قارحاو بهذ ییارق ندیا ارت رادتخا هداشا هللا حرطروکری و

 لاسراو بیر هب رک هقرفر ندر هە هے رزوا فا نامش ندغبداوا

 ی دالوا تردا هلاک زادت هرزوا قعلوا

 ج اکا و
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 نوعا یسدنذا غوا ندنرا هلوک كنا كب یفلا كوكو یدیشع ا تع رع

 ربارپ هاکنا بودا لاسراو هیهآ لدنص رب روناواربسعت هک هدرمصء
 هدهار یاا یدبا شیک جد تاود ضعإ ندنس اودصا كلا

 زار بوهرچ یفلا هدنرادورو هفونم هدکلر بوش روک هلبا یفلا ویب |
 بواکیرکسع دوانرارادقم و هدنرلکدلک هب هیهظ بوخ هرکص ندمارآ |
 ک هدنجا هلا لوخد هغ اق یتیدلوا شلبا ادها هب یغلا كس ولسوف |

 ههاتشاو رک بوروک لاحو ىلا رابدل و وق هاب ییایشاو لاوما

 و ی تو ط رو هرارذ هلا تعرس بود هب زهق ناه ه-اکعدود

 بوروک ییفیدلوا لوغشم هلا اب یرلتوب لرکسع هلذخارب هدورک یراق

 هدانا و هن ڈا یدرل,ا لا حتسا و تعرسهرارف لر ہر دکح كروک قیص

 خد یک یکیا نالوا روا هما ںعاو ذخا كالا نده رطیسادر |

 هکل ه-بلغ یک هدورلبا نک ردک یرغوط هغا شا ند ورافو هلا ر هد |

 نروکو رابدهروک ییس ەق كنيفلا هلتهج یراک دیک بودا رظل رمح |
 لاج هدا قلا راددمرونک هرغاخ ینلافحا قلوا یفلا هد هس داوا |

 هدهار یانئا بودا عطف هفاسم هصلیخ یرفوط هوراتوب كروک
 یکهدرصم كر اک تا راش كغر ندرلفشاک نالو اتوم هوداک

 هرهرق هدهربش هل رامدآ یک هدا نامه یک ییادلوا رادربخ ندناعوقو

 هثولاخ برعر لوصولاب هنسس هیحات بفارق هللا عرس ربسس توقیچ
 هللا یسددر هداشاو ی دابا افتخا دان كنا كر ه دود لحد

 سسح ردقلوا ىب ولا بواوا رمشتنم هفرطره یرکسع ل.شلع دج

 رع کید شود لیخد كنيفلاو یدزام احوا هسلوا شوق هک یدراردبا ۱
 لرفح بانج نکل ید زرد ایرګ ید ساروا بواک هند هل یف

 دانا كنوتاخ سکی ر ندسنغیداوا لباق قعوط کج ہدبا ص الخ |
 هنآ رب یکیدشا كرادت كنوتاخ لوا كب یفلاو رلبدم هلو بوااق یف |

 ید یر هلوک ب وقیح هدکلر هلا ناڪه کا نداروا قرلوا راو

 یمهفناط برعرت هدنرافدا وا لصاو ۵ زاوح هرات كره ورو ,دتشغقوا

 نا نیکوشب رک هاغوغ هژرلنا یر هلوک هژبرلع | هطاحا یا ف داصتلا

 یسید رب نکر دیک بودا رارف هنس هیحان لبج هج نکلا قر هغارب یران
 كلفت نالا هد هبراح كنايرع هل هلوک بوثكوب هدراوج لوا سلریخ 
ASE س 

  XK N FFعباس و +



¥ ۳۷۱ ¥ 
۳۳۳ 

 | زانم هلوک قدر نالوا ندشاب وسد یس در, هرزوا هیچ - و ا ,رزوا

 دلار یرلود الرضاع توقاب را هلع ڈو ورود و رارداح هد هداب حراخ

 نالوا فورد ود س اشو ندا ارو سام صاوخ كعاا كل وج تالذک

 صسطاح هلرا هلوک قوح رب ځد وا هن رزوا یرلع | توعد یکی نیسح

 | هنلاقتسا كنآ رویلک نیا كویب رکشادرف نیشروب هروط هل نس هدقدلوا

 هش رطاخ ال رصا یرلکح هدنا تناتح هدنفح و بود ن راکح هدنک

 أ بو بو

 لاو ر رابخا 1 م ر , نیفیکو مادعا ره یوه ار قن :وشوا

 رلیدلبا
 هثسلقباج كن ءرمج نیل هصک هسا یر هدرکرس راس هللا ىلع دج
 هتراشا بوئل رک هلبا راظتنا هکعسود ناقرب هدنسس هرا راثم هلوک و راذک
 لوح لاح رد لصاو هنن 0۹ ربخ وب ندنرلقدلوا بقرتم

 لاوما كلا رج د دش اکا را د یک ییددلوا راد ربخ

 تودسیک دن اخ كرالوا قلعتم اکا هر 9 ندک دا تیام ییسایشاو

 رکفتمو شحوتع ند هعفوو رصم "لاها ریدلوا ل وغسشم هلا اعل

 هراکماا بویجا قناکد هنسک یمادرفو رع ندنراکدلتب یلاحتفیقحو

 یداوا رظنم

 باح لمعو لافتم ند.شره هلا تعاقا هدتانود ید ك مهار ۱

 كرذا باج یشواح دوم ن نالوا رزمأم هکمروت وک هلی رط شلو س

 :واتعتسا الها ود رب> ھه هرلناک توا وا تم ین هرسص

 یدرلبا لاح

 قیصرف ر ه دتلوصو هد شر کشغلا هنلاوحا تاک یعلا كويب م هلک

 دسر تولوا ندنکلام كنسسددرب یصوصخ ادعا لر هلروشود

 هسا قلا یدیشهلوارب رج ندنفرط یهدرب هکد ی ۶ نائلو یقرصتم

 ندنفرط نولسدوق تواوا رفاسم هلسول سدود ملا اف هدر

 وب باح اکار اکا هل وا ادها قیاقرب یراک "ریلکنا هنس ودنک

 4 بن هل



 مو
 هدیلاع رها نالوادراوهرمصم ندنداعسردایاط> هاشاب ىلع هدلاوش رخ اوا |

 زونوا هلرکسع كيب ترد هزاج بث اج ندرصم نوچا هپ راح هلرابباهو
 | رک ید هلی رط دادغبو راعشاو هدارا یلردنوک هربخذ بدراكيب ۱

 ینیدلوا رومأم هنب رزوا راس اهو ید كن اثاب رازجو یکج هل ردنوک |
 تن ارق هدرص»ناوبد یلاع صا و ید یش روس راسخاو هب اکح

 لرمصءنولوا لوتقم اشابیلع نالوا یبطاخت قباس لاوئهرب,دهسو دئاوآ |

 | ناکما هللاس را كجاح ٌهلفاق ؟ رب ق  یدباناش رپ هسایلاح |

 شو و رارق هنلاسرا 1 رح هلی رط شی وسالرصء لڅ ندنغب دل وا |
 ىدا شادنا نالعاورابخا تیفک هجاخكح هدیکو |
 ندنشدلاو یرادتفا هلورتوتوک ر تواوا هتسخ هدناواوب جد اشا رارچ ۱

 || بویم هدیک هلباحاح فلف اق نوسروط هلل وش تکرح هن رزوا راییاهو |
 یدیشعا لاسراو بصن جالا ریما ییاشاب نایلسیسهلوک |

 ناتق نیسح ناثلوب هدنس هظف ا۶ هعلق هلل رکسع دوانرا ردق زویرد

 نوت هعلق هلم وا ناکسا هدقالوب بولت ر داند هعلق هدهدءلایذهرغ |
 یدلک تشا هن رودنک اه دناقرب قر هلا هدندب هبرسصم ۍارما نوت

 هدسیدنا تود مظعو لیافم هرلنا یرکسعلبا مور یهدرصعه>رکاو

 رکسع و یرالوخد هره هو یی؛دلوایس لماک تنما هب لعد څ كنيسد ۳1

 دودءم ندر در رک هدوقود:کیرکسعوب هلرلته> یکودیآ هدنشهاس

 بلح ب وابا هلبا لاب عارف لاک هبرمصمیا ما هيلع ءاشیدرا را رولیب

 یدیا رشا لافتشا هلاوما راخداو عف انم
 كکب دج فلا یراکدد فلا لوس نکا یراح هرزوا لاونموب لاح هتشدا
 یا ماکو لاح ی دالا یربخ تی دلو اهرزوا تاک هرصع هلا تدوعندهلکنا

 هدندورو هرصم هلتهج ینیدناوندنکیلا« كنا نصت نامش كنهرمصم

 هلیسلو اراک رد یکجهدبا مدع ید هب یسدرب و هبلغ هراس هج ذوفن عبطااب ۰

 ند: شاک كنا یسادر صوصا ییسعو ینغوج كن هر رم صم یا رها

 طاسناو تشاشد راهظا هن رزوایربخ یکج هلک هدر هاظبویلوا ظوظح
 مادعا كن |رمانالوا بوسنم اکا رکو كنس ودنک كلرک یار هلی را"

 كوب هک هلبوش رابدلبا بیو یتسهعرفتم تآ ارجاو مص را هلازاو

 تک هلبقتسا هدکارب هلبا كب ىلا لوک ندنکیلا نالكو راباكلا كنیفلا
 هم a وب



 ۱ وا ورک یاد رب هن نکل یدروئلوا ار حا مارک او زاز ء۱ مژاول ۱

 یدلس هشدروک هل. كب مهار ,ا هدهبو ۱

 | بواک ام سس هللا دعو یرصم تراما هکب ناقع نالوا ندنز هلوک كب |
 ۱ یدب عا ao نوګا ی ےس هندادما
 ۱ دلکیسک ةد 4 رمضع یا رها رو ؟ذم بوتکم یولیتوط هداوب هسیا ناه ۱

 ۱ هلریا شمش زاب هلک نس زب ) كر هرونک هن روضح كناش اب بولا یو

 | ( نکس روب دیا هربا هلباراکب نالوا نم ریکفالخ هدیابق بنا هسیازمس |
 | (مدیسشمز ا نکیا هد هب ردنکسان یول توا ) هد راغ ازار ای وتکم ۱

 | ید یخ رات یدن وط رالوغ هر نوک یکن : ود قوپ ) هش رزوا یسعد ۱
 || ( كروب ) نيغلوا ت وهم بوراو هرکفاشاب یک یراک دید ( ردیکب ۱
 | نم هلوک رادقهرب نامهو ربدبد ( هیهزغ ) یدید ( همر ) رایدید |
 ۱ راد ردنوک هنفرط سساب ید یتا هنءایسدراوس |

 | یعابتا هللااشاپ ىلع ةتخِبرلنههلوک هدنراک دعا لوزت هدیوراو هنبرق "یصارا ۱
 ۱ نس ادنهک و کب لع ىسەدازەرشەو یسودشک لر دا موع* هنرزوا ۱

 ۱ یهدشا یک یکیدنبا برق هس ر us) نالوا شلردنوک هقر طلوا اه دەم ۱

 شلوا لوتقمو حورح اشاپهدهدب رع نال وبع وقو هدهنایم بونارواسط |
 یک یب داوا نوم رلنم هلوک ندنل اوز كناشاب ییع راد نالعاوید |

: Vt ¥ 

 ۱ ترم هعازوط یرلثم لوک هلا بلح ی لعد ا يد

 ندشسدا شدا هراح هب هدهسددالکا نیفلدلوا شل وطهبالبمادیسودن r نکا

 | لیعو ندنس هعدق قوةح هلا هیرسصم یارما هیف ام عم شیت
 | هلا ندا داوا دوج وب و تان كي هلکب دارم قوم ص وصاا

 |یرلف الطا و ومع هرک وب هلباعم هغازاونناب#* ینیدلوا س وک ندنرودنک |

 ۱ كرداد سرا ھم دوم یک كعيا ناب یفیدلوا شعزا یس هنصوص> ۱

 ۱ نسو نانلو هدانو اسا واوا قە ارکفالخ كرلتا را رب هلا لافعا ارا

 ۱ كم ! ریو باوجود ( ردق و مهراج هد رط لوا رم> ( هدنراکد د

 اشا , ییع هک نوک هدرمصم هدااح یرلقداوا شلپا مادعا ینیژکا كنعاتناو

 || هوا رتا هلال وا ا تا هد كعا كج هلدا رلنم هلوک

 ندنافویخد یسلاها رعم هل ءاداب نسی دعلو لط يکیدتس اهدهب ردنکسا

 یدیا راشلوا داشادو نو#

 4 رحاوا ¥
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 یسا درف ب وثلوا را یس ٥ج هب ودرا كردو انرا به هدنشب كل اوث
 اما هلی ادسعام ندکب میهارا لصاساو یدقیچ ید یسادر
 ۱ یدىا راش هیچ هدرکز سو

 ید یلع دج بواوا دن یرغ وط ه-:فرط لبح یسودرا كرلتءهلوک

 تر یس 4 ره "وقف كنا صا یدیش» روف هت راس لت رهن یسودرا

 قرهریدغاب یزهناد كلفت نوط هنس رارزواو هطاحا , راک كناشاب ىلع

 رسا و ذخا یراک هرکص ی هرس راجحما

 ناشابپ ىلع رانم هلوک هدانا یراکدروتک بوک > یرعوط هرج هلا

 هلاسم كماک هلا تیعج ردقو ردن تالهلغو ) لبا هط احا یسودرا

 یاو اکسزپ رولک هلیس هصاخ همدخو عابتا دف ةزا رلیلاو رداکد یشیا

 رک-هعوب ) اش اب یلع هدنرلکدید ( لدیشعا راعشا نکیا هد هردنکسا

 رارقتسا هد هتاق زر و ۳ را ہک هزاسح نوجا a ۷ هانا فدرمش

 هن رژوا یسئد ( رکج هردن وک بورب و ی را دف ولع كرلنا هد کیدا

 نوجا 3 “ت ر ولا هک اکسا هل رس یدتا بارخ رزسنارف یی هعلق (

 تواب ر ارلتا نوسهرک ربارب هاک رس رکسع و طف یدنالرمطاح ییع صف

 ندزس هدوب زر ردلوک هللا راد نام زاوا كرلنازب رانوسنیک هجاحلا هکر

 ىل اععرا او الو طعف هدنکاع نکا رداک د تسشیک ر ییمهزارمحاو قوخ

 قااتفر هدهرا رزام هشو وا هلردوان را ردمواع«للاح ید كن رکسع

 (.عهدنا تدوع ههیردنکسا نب هسیا هبوا ) اشاب هلب رلعد ( زواوا
 رابدید ( رواواانف یوص كسرولواكج هد اتدوهوزام هلواوب قوب )كجد

 هط اعا یس ودرا dk اشا رلنهلوک تاه) تول هایت هراش هلهج وولو

 یک مزب) هدکدتبا نما هن رکسع نوجا هعفادم ید ادشاب هلراغا
 هو ربعع یارما هرژوا لاحو قدلا هقولعزب و یدلوا رسا نحرلش ادورا

 هم دخراحار اشا ىلع هرزوا یرلم ریو تاوج واد ) "ره هدیا کاج هلا ۱

 ملا هرلنا نس ودنک هلا دورو هنسودرا كلا ما بون هلیسهصاخ

 رادعمر , هنرلناب ان ید تما كيب ىكىانالىرا ندنسو د٥ا ۲ و یدلبا

 یدل ردنوک هندناج سبلب هلبا قیفرتیسیراوس نمهلوک
 وا رد ره هدف بور وطوا هدنرداح كنيسلدرب نوک 0 اقرب اشا يع
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 هلاقو ليف قرەلوا عياش هدرمصع a دن اش ل الخ ید یداو>

 ۱ یدیشلوا تعاب

 وفع تانهن بوي ما را درم ے٥ یا رھا یی اددهآ كناشاب ىلع

 لیعطقف ی دنا رلشعمارپ هدرا لر هلردنوک جد یامرف یراقالطا و

 هرزوا لالفتسا هدرصم هد روط بواوا نڪو هد 4 ردنکسااشاب

 سوم هلی سدصوصخح هءهدخ اشاب ىلع ندنفج هیلوا لباق تموکح
 د فرط هب ردنکساو قعروطوا هد هعلق والثم هس اس تالو لرداک

 یدر زالوا یلاخ ندنوعد ءرصم یاشاب ىلع هدزوا قلاق یاخ ندرابعا

 هنامرح هلا ناب رع 2ماشهو یز هدرکر مس دوانراو لعد داشان ىلع

 هب هلا "او بلج هند رط نس هلج هلا دبعوو دعو عاونا ردا هرباخ

 هرلن هلوک یزارو هلتف رعم كنیاع دح هوار هدرک رس تودنآ رادتسا

 قافنالاهرزوا كمروشود هماد ییاشاب ع هلس رتو لر دیا فا ڪک

 تاتعزرع هرصم هلرکسع هد زک رادقرب نس ( هرکضص ندک دربو رارف

 ییراشا بواا 4 اتروایراتمهلوک زبندفر طر و نسندقر طرب هدک دورو هناقلش

 ییعهنرزوا یراغا لافغا یک کد رک هلبالاسزا هماناوج وید ( ل هروت

 1 ىد ەيج ند هب کا هار is هیلی هرزوا لک هرمه» e اشاب

 یرنک | بولوا ط ولو بک ی ند فتاوطو یرهلب

ERهد ار و یدیا ترابع ندکل هبلعر هدنک او, نالواد و رطم  

 یلیخربهدنراما بواوا یک ردق شالو هلا یلاقتاو لاجا كناشا ا

 یرغ وط هرم ه۰ [ رهت ربارب هلبا یسودرا هدااح ینیداوا در

 یدک

 رولاط ییبرکسهوبولا سلم هدندورو هنا واش اشاب يع هدلاوش * هر

 تو دنا هیت هلبا نیيعدو بصن یشاسیکب رر هرواطرهو بدنرت رولاط

 یدرونک هنساذح كس ودرا ید ین: راک

 بودیک هلابقتسا هب رمصم یا مما هلا هقشب ندیس4 درب هلبا كب ۶ ربا
 راسو دوانرا ید ینع دڅو راشمراو هنب راهاک ودرا یهد ءربش

 یدناراش ارب رکسع رادتم ررب هدنراف ان وق طف بوقیح هلب را هدرک رم

: ۹ 
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 یرک یراکزور درسو مرکز وئ ® هددسیا تاذر واز رح و یرح مقاولاق | ۱

 ۱ دید ماظن راد هرب دتا بارا ندر داوا شداغا هب رک یک |

 | قرهقاب هنس دم نه ناکرح ءلرانوب هدنرانوک مج هدو بول ا هووک هن رکسع

۱ 

2 
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 هرصهرانم هوك هلو كش رس قوزو یا هرژوا یتییدٌلوا ناب هدالاب |

# VY F 

 توق ول ںوناص ید منم ېک یراروپاط نمسا ة یکی درو هدر ص |

 ۱ قعرافیح ندر تم كردا ع-ط ین ی رخ كغ . رکسع یورو ىشايهلا

 | تولواماخ هل ک اسو یکیدشسا بل ر كنا و یدشود هنس هبعاد

 | یدییمالک هلوضح هدرانوب زونه طابضنا نالوا بواط» ندرکسع ماظتا |
 لرادرفد لوتقم نکسشع | هبلغ هرافوزوب یساب هد رضا "یداب هيلع ءاش

 هن رژوا یراعیا م ۳ مسف قد هل وف و هعاح امت یک یراقدراو هلع انو |

 دن رزوا كلوب یر ناشی رپ یرانوب هدموعشر بولود رادوائرا ||
 هددسساا شما م ۳ هر همدا دم ردا 3 صع هدطایعدو حور => ندر

 كردا تفرکو ا یا بوراو یسیدر هل وق كل یاع دج هغشچ رس

 كرد ییئاروص نالواقیفدو قیع تاغ كنیل ەد درک ا |

 یکیدنبا نوچ ا كع روشود ههیلع راثم هلوکیرادوانرا بویمهدنا ناعذاو |
 یدلوا مع ییشرب هة ندنسهلا دکلا لوغهرق كنسوددک ند ریدن

 اشا نیس یساوا مورگ ندنیفذوم هله جوون 0 ر ورسح كسا

 هل وب ندنفدل وا هشررس وب كي هنا وس زوس كتسادعا هدنهیاع |

 هساا هیلار اسم ب واک لالخ 4 یهاشردان ناهح و نالو ۱ راکرد هدنفح

 كم ر وك یغیدلوا طعم كش اون ونو تافتلا طرف یتیداوا فولأم ||
 ا ییددلوا هاتسطدو ردکم قرهلوا نوزرفا اهد دن عرب ین |

 رد شتیک بودیا رایداو لابقا "هلغشم كرت نکیا هدنشاب تا قرف نیم
 وک قوح كب هد هسا سه ا ج > لاف کوس هجور هدن ن هکر

 ا كر” قيرافتو فح هدیدانو تاعصیمو ها هو هب راجو ||

 هلاوحا لریصم فلک

  Jهب سصع علاقو (

 هث رژوا ربص» ج3ر فلک هد زدنا اشاب ىلع ابقاءنم ورک

 وبدرابا طلت هزکب رزوا زس ی رلیننجا هکلب و ردا قوس هیلکهوق
 ییدلک هرص كنب ر گیسع ريلکنا زواج ندکس یا بولک دبا هداخا
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 | قلمت هنوباب*فرط بولوا رادقوچ شاپ قرملوا نوردنا قب رط فالخ |
 | یس هنس ىلا زویکبا ردیا "رم و دوف بسک ییب» هنصوصح طابتراو ۱

 فرش كناطاس اساو نادوق هلترازو بر ینوک یجد,نوا كشیجر |
 أ راذکراکر دمو رداهد یدیسلوا ناسا امفراهد هب رپ هليجاودزا

 | كره و ماظ) لزوک هش روا هناسرت بواوا اا لیلح رذور,ردستفمو

 ۱ یدروو اب هسته و رضاحا ود هبافک راد ەم هبالوا صا نامز هل ره

 | هراحا یدل هلا ناق.رق روهثم نالوا لوغشم هل اقاناصروق هدرک دقاو

 ۱ تیص نینطو ریه و در رمز هند شی راک رسان هر هلک ما ۱

 بضغو طرعم روهد طف یدیسشعا رکلاع رهایح یا نام و

 ۷ نيدو بونارف ادعا قوحر ندرصعیابطع 4لااجریات

 ۱ هلاهبلع هثدایقرو  یدبا یمن ندلع و ید یسام هلوا قفوم |

 ۱ "ورد نیمکح كتفواوا هک شعا رنو صل ر> ردقوا هاش هطفاحم ۱

 | هه اهایش تاذ كنهعسک هعشد ندنس ودنک نا هکیشر یو > هلالحاو ذ وک

 ۱ ندٌنطاس بای كرادد | مدقعضو لاف اس ی ردب بویه هکح یتب رھن

 ۱ ردشمام هدنا تحاز هدن رع ندنشدلوا لوغسم هلسهیعاد یا رخاو مهد ۱

 | دە بلا شمس اشاو لام قوح كي هلا ندسغبداوا دن« ىلا ا ن امزو

 | هدمدار رکیاردباافو هنوید یسکرت هدننافو ندنب داوا باهو ب اهن
 قلب ر دشکنا روهط

 ۱ هرصع رڪ هجرت بحاصو "رب اشار اض هرژوا ینیددنوا لیسصت هدالاب |

 ۱ هل غلوا دورط» یخدرلن هلوک یک یرلک دشا جارخا یرازسنارف بوراو
 ۱ هدذسلا شمک ه هیلهنلود فرصت هب یرغوط ند رغوط هر صم ةط>

 ۱ رظنم هرومابذاوع توی هنا دیعص هرژوا یرهع دق تداعرل: ههلوک ۱

 ۱ فی ملوا ش حام هلی دا نیت هایش زوئه نيل صمون ندنرلق لپ

 | ینا هطداولابو هبلاو یدب و كيتكلاوحا كجەدبا روهظ هدینآ هلتهج
 ارظن هنسههلاطم ینجهلوا اع هب یلاع تاذ نرب دتا بصف هلا بانا

 قوس هنکلیلاو صم قبر, هدنامزو لاحر نالوا لوهج یتسبقاع هلب وا
 هنلابقا هجرت بحاص نکیا راغم هطاشحاو یسدنارود هدعاو كعا

 یاغا ورمسخ یسادنخ1 ندنغبدلوا رودج هدناصوصخ والثءو ورورغع
 اشاب ورس یدیشهر دتا بصن یسلاورصع هدده»ت تروص ی هاب

 ۷ عفاولا ی «
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 نداح وکتفک قوح كپ هدهثسو و ثعاب هت الایخو ماهواوارد هلنهج
 لردباهاراهب یلاها هللا باج هکین وا واری رداجاشاب رکب ینا یشان ندقلوا

 اهذاو صرع هب یلاع باب یغبدلوا شود هندیق هفت لاح فج ]

 عارخا ندا تن زق 1 زولاب روا عقاولایت دم اطلا یدل ید ڈالا

 هدودح هدلالخ و هد هدا شاو ارطاخ دراو یب داوا نولاب یراک دلا

 راسغتسا ن دول هم ین دلوا بونلوا هراطا نولاب ند رلح بی رق
 ندجرفا یامکح « دنره-ش هبل واوب عقاو ه دنساکلا ایلات| ء دقدئلوا
 طول ی هوا ید مدارفن کیا بور وجوا ن وا لوس رب ی رایضعد

 عقاو هدنرفروک كيدنوهدلاح یرلق داوا شابا نارمط اہک ار هلدنص نالوا

 نالوا طو یهنولاب لال ایف هدنرافدلوا لزا هاب رد هدنهاکشدب هنوقنا

 یرام وق رم یسک هچکرپ ندیا فداصت هل رام ود هرح هلبا ملعق یبا
 تفخ بسک هد دنلوا قد رفت ندادنص هسا نولایو شرات روق بولا
 رلئاچر یفهندلوا شود هر هدشب رق هکهد لردنک یواوا اوهرپ هلکع |

 نالب ردا هتف مه رذکنا کیا هدلولبایسهنسید نوا نګ راشعا هدافا
 یامولعم نولاب هطوبناتسا ن دنکو ديا شاروجوا هدف هلوط نولایرب

 رد کرن هد هسا شاوا ناناشا وسا هنس دعقو هکهد وشا هلځلوا

 ناّصمر ثاوپناتسا هلکع | ببذکت ی سد وار كردیادع ندنالاش یتوب ۳

 ثح ع وضومو مالک ان نا یتسهعقو نواب وشا هنر هک

 ر دشلوا مانا

 فعض هد دوج و قر هلوا جانمانا شاپ نیسح اردنادومق ورندنفور

 یوک هبنشراهچ یصچوا یبرکپ كنابش «دلاح ینیدلوا شاک لازهو

 یاارب و یدلدانفد هددااخ ترضح راو دلکع | تأفو هد رغم ليف

 هلترازو هېر هنس هدهع كب رداقلا دبع نانلوب هنادوق هدنرو رم نوک

 یدلروب هبچوت یښلنادوقابرد
 نالوا یسیدنفا تولوا وک سکر ح لصالاق هبلاراشم یافوتم

 ناطاس هدنسهثسرب ناسکسزوبكيب ندنفرط اشاپ میهاربا راد رب زو
 ناطاس دارهش یر دار ڭڻولض ناطاس هل وا عده داش ققطصم

 نایب ام نوک یسولج كيلس ناطلس یدشلر و هنتمدخ لد
 ه رکص یآ قلا شد نوا وا لعن هب هصاخ "هناخ هلا فليب درنو

 لک عباس ج < ۷ %
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 ۲ ده ۵ لیعدس ا كن ادا نام ی نایت ۳2 تروا et نفل: ت

 ا هلا اا نالوط ندهدامرب یاب ےک > نکیا لوم هلا تر =| سم

 | قدس هواد كنا ید یدسفا ا نیکعا اا هلن و

 هدسودنک ن ددغندلوا ریصصع هتاءط یشعن تهج هدهتسدا شارا

 | یرلیضهب ندنراغانو اه نوردنآ لر دنک بوقاب هناکتسخندبا تەج ارم
 1 )اقا ۳1 الا راد یتراهمو تواس هل راءروک هد نددس هب ودا كنا

 هست رژوا یرلعیااحر یسلر وب قاغا هنه ورک هصاخ یاسطاو هداوآ

 ۱ توبا تفغفاوم هدک رتا ۵ داوآ 4 یٌشاب مکح ید ییماغا هداعسلاراد

 | بوئجوک اما قبم هنخددنلوب ندنرلهدیدناسحا كناغا دیسو دنک هکو بااح
 ۱ كل ردرا تیاکش نرم لس ناطاس EA ندک دنا ردك یسودنک

 | ی دیفح كنردنفا هللاربخ نامه قلا تصخر هللیدبت كنشاب ےکح
 دعو AE ىتعلخابطاتءابر هلا راضحا یب یدنفا تع قطصم

 كاا یمدارب نالوا شموج ال e ندخس اد هروک 4 یدتفا نارعت

 هده اا هدامو ر واک نارک هعبط عقاولا ف قلا هسانعم اع“ ر هلب رها

 رلیشاب ےکح بواوا روم یراذومن كن رااغا هداعسلاراد هدرارصع لوا

 هدارا هل و كلاغا هدلاح ینیملوا دودعم ندنرارو» أم یرلذیعم كرانا ید

 یتیم نخی دلو ن دال رق نوع دی الب واضف كا عهد ف عاش نالوا دز

 یدباتو رع و فطا عونر ارظا هناوصا كنفواوا یسهل و ااضتک ا هلرا رعرکلاد

 نالوا یسهفاسم تعاسیکیا هئس هعلق هکهب عفاو هدنتلاا هنسوب هداناوب
 یرافدلوا شکزوا هدا زك یلاها ء دک دشود یش كو رب نداوه هلحر

 رداچ كل ووب رپ قر هراو هثناب رل هس یک باقلا یوق ضب ندنرلحما هدلاح
 0 رەد ردلالد هرانعم ریه هد یگک و ردنا تمالع نیک بو روک یتیداوا

 هاا رکب وا یسلاو هتسوب ندنراقدمهالکا یتغردلوا هل هدلاح تقیفح
 4 نعل داوا هيح یر اک دا هراطا هلنا از >| ثوق كل راکت رف مالعالا ی دل

 از درحاع ندکاردا یرلیش وارد وب زاوا هکهد هد هسا ۽ شا ماهفا

 € هلنهج
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 هد هارد هر و تها نادنجاک و ادا را رملکن ۱ ی دليا ثبشټ

 بوی الشاب هک شالت كجم روک یتناک رادن مسج هداعلاقوف كتهتراپانوب
 شب یللا ندنشا یدب نوا هج الا یدل نوجحما یس هظفاحم كنهرملکتا

 كرهلب ر و رارق هن رل مادا هده رکسعتمدخ كنيلاها نالواردف هتشاب
 رلردتنا ترشاسیم هےولعت هلبا بدتر ار یاط هد-:فرطره كنرزتاکنا

 هر اکنا هصساضتقا هدهاعم نالوا دععنم هدننب اینابسا هليا هتسنارق

 مزال كلا دادم | ادمن دوخاب ال یف یتلود اینا ما اروا یسهب راع

 ندسهیدلوا ردا ددر هدنعاشا كطرش هد یاود اس ابا رکو ب نکیا

 ارها ظا ایسا تم اهنهرکصت دنناب رج نارا یلیخ ر هدنرهنایم هليا هس ارف

 رارق هم رب و قنارف نویلم مشیتا هیهسنارف هاعهام هدب ولاق فرط ین

 ی دیشلرو
 ( هتیلخاد علاقو (

 E ؟یداک مزال قعلوب هرزوا طایتحا ید هيل هنود هدنفو قشو راقر هل: و

 یغارادےہکح فسا 5 هنسدهع هبارولاب هنرا وب هدعا ةت ر ۳۳

 هن د هعیلوهساار 5 نالوا روه شم وید یول یک کس نوا هرزو | كەروك

 ناتسهل هنسمدهع هرزوا كم ردتا د صف ندن وهح یغیللارق هسنارف

 قکلم هروناه ها سور قرلوا تاسیعصد لدبو قئلوا هلاحا ینللارق
 الام هن راتاو د ا واف هیسورو كلر و رب رک هد نداالا دوخاب و

 طیسوت ینلارق ایس ورب هدنص وصخ كلر ویلا رال تساس ام ند هينا

 قوف دیلعءلود هللا ندنفرط ٌنیلرب هداشاود ی داوح یتیدلوا شالا

 هسا یس هنا ضد كل ەن نخ نواک مزال كئیا تیاعر هطاتحا هداعلا

 لوبق ریخأت ینامنا کنم نالا ند هیبنجا راجت هدلاح یغیداوا لار
 تاک و کم نکلروک ن دهصا رد قلو هجا aK یی هنکیدغیا

 هنسالعاو یرکب هنطسواو نوا هنساندا كن ؛هیعرش هب رج هروک هم راپع
 قاحا هن راکرک ناخدو هعتءا قامحوا هحور قرهساوا مص هراب قرف

 بواب ر و رارف هرزوا قعلوا تخ ورف هغ رایلانط هل را تعا ےھسزوتاو

 هسک سش ی6“ ره هل وارداص هبئس*هدارا هدبجر لالخ هدننعت یسارجا

 هن رخ هلترو صوب و یداناص هن رلءااط هلا لڅ ه.سک قرف ندضااف

 ی دانروق ندهفاضم تدشاتفوم بولا سفت رادتمرب
 هم سس حد



  TAS 0ی ۳۳
 . Êتوقف

 هک 1 ۶

 | روهظ یرتفد : لو صاوخ بول مسلم هك افرب خد نیدهاجتو
 ۱ رب رو طط ینا هسرواواه لالاتس فرصمو دارا امویفامود و یدا

 | دهز بولبتوط رفد هت ثب نوا یلص كمرپ و كس هلو و
 | ههرادا یرو؛نم اق یمعط» نب میج ترسض> نالوابااغ هب هج قتناماو
 | هلجج بولوا فور« هلکعد لوا ۶ه ائزور الاح تمدخوب رلیدلبا نییعت
 ۱ كرلیح هم انزوروردلک نالوابساحو رظانهش رزوا كنهياامروماو كالا

 همانزور نکا روتلوآ ربه هدعالفا هلج تاکسعو رد-هیلا یموم یربب
 دانا لاک كناب راو هنعضو مدق كرفدو یساعاوا لابعتسا هد مدیاق

 ید قلوایب رع ییاسحدادعا ظوفلم مویلاو ردناتلالد هنناشمظع هلا
 یهتا رد ادیت یتمدق

 (اب وروا لا وح ا ص..)
 نکیا هدنادسیم یس هلااغ یاهو هداسناوب هرزوا ینبدئاوا رب رح هد الاب
 كلاب وروا یشان ند هب راع نالک هروهط هدنرل هناسیم هزلکناو هسنارف
 ایسورپ و اب رتسوا هک هلي وش ید ها دیا "ی داب ید یخاع- هسا راق

 هدلاح یرلک دعا تسلاق هدندب وا هزلکنا كل هطاام یرلتلود هسورو

 یدیارارغیا دیق یئاسیقرت هج هب رګ ! كنرملکنا هلته یرلف دلوا دو دەم

 ىدا هرو دن ک یتوطسوذوفن * ورتهداب وروارب كنب روهج هسنارفاما

 یک ك روهجو ید سا سس راکفا ههشد ندقداوا ها دناو دف

 ها .سورپ و را,دنا ه رزوا زارمحاو فرخ د ندشارمس هنن راتکلع
 تسدرب ز كار هر داکنا هداننالوا کلم ار ولاه نالوا دورعحه

 شاپآ طبض یتساروا هلاقوس رکسع رادقهرب هترابانوب هل وب هدسهرادا

 یتروطارمءا هیسورو یدیشلوا ناجلخ ؛یداب هیایسورپ هداموب ندنغیدلوا
 هرزواقع وق هناکش اب وروا هند*لودرئاس یتلود هدناواوب یردناسکلع
 هشااساو عارف تقو هسااتآارجا والثم ول بودا تب شا هر همزال تابسا

 رکلد ندن سای اروھظ هب راح هجاب وروا هدانئاوب ندنغی داوا ف وقوء
 "هوف كنول هزلکنا هد هسيا هداب ز یهر, "هوق كنەسارفو ._یدیشلوا

 هدزوا كمر دید ناما هزار لکا هرابایوب ند ةد وا لباق هبلغ هنس هب رحم

 هشنکرادت هلن یافس وایاک نوا كمروکرک سع كب یللازوب بتن |

 ٭ تن

 | نده رگلودیرودنک ار ز رلب دنالایماهد هب هناکنا هيا ند هسنارف
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 هللا تباک تساب ر اررکم هدنروهظ یرفس سعمو هللا بص اتم صعب
 ه دګدتا تدوع هدا« سرد اتوذأم هرکص تدمر ی دیشلوا بایماک

 دّقع نهاننم یس هرکو ب ب واوا لوا هصمانز ورو بما رفد رارکتو یییقوت
 ب؛زولماک هدهرواح نف یدشوا نور ندنابح ةدانزور یا نکیانیتس ۱

 شعا تادرب لئاعشأا ج ودعو ترسم ىلج لام هت زو

 بنام هک ربد تودنا دارا هبدارطتسا ادھر یدنفافصاو هدماعهو

 كلیج همانزور بوئلوا ذخا ندهیعالسا ةقلاس لود یا كن هیلم لود ۱

 هلذلوا مواهارقتسالاو عیتلاب ینو دلاو ندمظعاقوراف نامز یخدیبصتم
 ی دنلوادیق هلو یلیصفت
 نر رج هدشنامز هثع هللا یصر باطا ن رع نعي نا جالاو هفیلخ

 هر رهوبا نانلوا بصن لعام یراشعاو 4 رج یاکلام عهاو هدنفا رطاو

 یرایماسا كنیم سم بئاقو ضاح ب واب روتک ه هزوئء دیدم هلت طاسو
 تعشم ه درعا جست ند-نیدلوا بنر یرتافد كن اطعو ق ومحو
 ب ولک هباوج یراترضح دیو نیدلاخ ندش زک باعصا رابک بولیکح

 بیئرت نوا رکسعبجاوءو فراصمو داربا مور لولم هدماش ملقا
 نامز رهو ناب ییغیداوا یرلتداع قغئوط رفد نودم بودا ناوبد

 ردیسسانم كسابا تیاعر هل وصاو دراز هسا ندکیکچ تفشم هلل و
 ندسرف یار زو هلطف ندنرفدر وب ناسصسا رع ترضح یکیدید
 یراصم كنه ورسک تاودندنا عمره نانو هدهروث» ةن دم هلا نایینسا

 نالواهدروک ذه صوص > هد راک دا لا وس نی دل و | طض هل هج .ونیداراو

 تروشء هلا باع | یاہظع لاخلا یف هلکعا هدافا ینش اک نرم ەتو تقد

 رهاطییلها هدافیتسا و باس> نف ن ذس رق تاثک تورلنا ناوبد عضوو

 ادا بودا توعد يعط ٥ نب رنجو لفوت نب ةمرگو بلاطنب ليقع نالوا

 نودنور رع ی) هقنواناطعو قازراو یرازنهد یا سالا لء كم السارکاسع

 نیس داحار اسو یراصناو نی رجا ه*فارشابودبا یحا نصوص ± قوا
 نوافت لعو ببتر دحاو دعب ادحاو هليا "لا مالسا مدقنو بساتبارق

 فاظوو تاقفن هروک هنناشو لاح كسکر هو رلبدلبا رفد تد مهبنارم
 لخاد نیدعاشتمو ندهاس هدرفدوب هد رها یادتا بودا نیسیعت

 یدلوا فو هجهقشد هلا وازارفا ند هلج وب ن دعاعتم تالذدهب بروا



 < سو
 | زرد تا شاوا عباض اا ده یکچ یا شیما هر شبا 1

 | «دفقحندنفرط ناخ ماس ناطلس هيلع ءاتیدناراو ىا نایاش هراء

 | ههژالیارحا هلا هر دهررب و تفاسرص بدتر هدنراهاک هر كب ا

 | مظعاردصادتا جنب > وم هنسهدارا نالوا رداص نوعا قفلیف تو ر

 | +۵2! یوسریفس ندنرافرط ت ا ناکرا راس هدعإو مالسالا میشابانو |

 ردا بلیط هلبساطعاراهب دهو بالترا : رلتدابص فاکم

 انچا لاجر اناذد ارفس نالب ر دنوک هندزن لود ضع نداراخت

 || یقراصههراجم ضمبنانلوب هدنسوزراقلوالخاد هنکلسا ما هکلب بویلوا
 | هدافسهرزواتلر و هاب ر هبودنک هد هلاقمو و قلو اانا ندنفرطودنک

 ردچردنم هدفصاو خب رات یرلکدلک هوا نییمت

 | هدمم شب یراهن تعاس هد داسسرد نوک ی د یر رخ الامیبر

 | رد ثمر وتشهد مظع هس کره قرلوبعوقو ضرا تکر حنکا

 سال نضنتکرد ی ev عفا و هدنهاک ڈس ود قهر هدموق رص هامه

 | ردقز ونواو ی راناخ یضاقو حب رکو نک لوب و یناخیجاعشب هلباروهظ |
 زد لوا ناز وس ناکد

 شا آ ندنس هلاخ كظفاح یلالد یرب«عقاو هدنب رق یسهیکت یلغوا نیدنا

 یه هتغاوفاشا هجاوخلوقرپ و هن راوج یلاع باب یلوقر هلا روه
 ریل تشب رارپ قوجر قرلوا
 تافو یدینفا “ار لوا دع*انزور نوک ی درد نوا كنالوالا یداج

 یداروبناس>ا هب یدنفافصاو سا و هعفویصم نالوا لھ دلکع |

 تعوادم هلق یوتکم تدمر بواوا هدازیءاب ناک رزاب ىدا 2 مار

wgو رات جواناس  fتاکر هدعلو تر تشک لب س ھر رس  

 ناش هراهرمس دہن رب هل |یالبانا ور هد اف یر ةس وقف و ولادك وانه

 تدمر و ی: .هارفد نم دوع هلو نا سا هرکص ند ڪرتا ترهشو

 یک یتران تاب ر لواذجب انزورلزعلا تی اتش سند هدنرورم

 ۱ ههفدرر ند.فرط ناود یاب طع هه سا ندو دارو ہار جا ةقنال تەر ح



 ندنارب رګ نالوادراو هلوتاتسا ندارواو هدا دغر ندنسه,ص تبوک یربخ
 ییغوا هش رب هد هسدا شلوا مانا رطاوخ حارم ۱٩*یداب هدفدلوا مّولعم

 | هلیمادعا كن ردپ ندنفیدلوا دا پا اذ وربندنفوز يو
 ردشمالک هتکسهناایقرت كراباهو

 ( تش عباقو )
 هلیس هډ الم ه راګر و هظ بو دیک هسراپ هلن رافسهدنس ه :سر نوازي نیما

 كردنا تدوع هحدقا یدنفا لع دس نالوا شلاق هداروا ردق هتفووب

 ییتشذگرمس ردڈلوا لصاو هتداعسرد هدنلناوا یسهنس کس نوا وشا
 ینالیصفت ندنهنداواشلا هلک همانترافس همطق رب ییقلق هک راتیواح

 نوسلیا تعجا یه اکا ران:یتسا

 نالوا نارکح «درهتااءاروام و ربندئدمر بولوا ندناب مسکن لذ
 هنن ادناخ « دف دلوا توف ثزاوالب ناخ ها صف نالوا یکوص كرلناخ

 اار هلکعا روهظ هلداحصو ةعزاتم هدننبب راثلوا هدنساود یاسدنا

 جوا نوا ز ویکیا كب یشان ندکعا مادعا ینسهلج كرازوب عازل امفد
 یاخ میحرلا دبع ا رشالا بيق اراك نیغلاق نمسکاح تکل# هدم هنس

 هرکصندک دتنا ,تعوکح هنس یکبا یخدوا راشغ | نانا هنن دم قاناخ

 موصع« نالوا یدامادو رزو كناخ هللا ضیفر ۲ دلا فااس هاکءنا ناوو

 تاداسقما وا نو هدف ط هللف ندم دوا بودیا باخ ۱ ییزاغ

 ۳ اراح رد حریم یس رب ' كناخ هللا ضو ىلغوا نالوا ند هنج

 ویا ادال ناوبد دج شبا نوا سولج رابخا هدقدلوا سا اج

 1 یل رط هی-سور هاکهردنوک هتداعسرد هلتراغ س قسود دڅ ی.هداز

 یرلنو یسهشاط قازق هدنسهرا یرابد وة سوم هلبا اراخت نکیا رارواک ۱

 2 شبا ندنرلف دلوا شابا بصعو دا ییهاک ولم یااده هلا بهذ

 بواک هئداعسرد یسودنک هللا عاجرا هباراخ قسوب د یسهدازردار

 روضح هدیلاع ناوبد ناناوا ببتر هدناوالامیریسهنسرکس نوا وبشا
 : یدیشلواتاغتلا رهظء هللا لو>د هزونامش

 تراغو بهدهدهار یاشا هل وب یر ادراک هل.هان تراس ندنفرطاراح

 دوروقرهلوا زس همان ید یرایضءب و یرلکداک «داثح ندنراذدناوا

 ههیانیی هوا مارک او ت تەر رهو ندهیب لءلود قرطهدااح یکیدلیا
 چه مس بر سس رج خو تب تا ارس



 کس

 یدیا ۳

 یدیشاروک موزا

 هیج وت یلانا یلبا مو ر هلیماعصنا كارکسءرس هنسهدهع قر هوا رظن
 قلاا هروم هدناضر لالخ یخد هنسهدهع اشایدج یتاو لس بوناوا

 سهایسیا هرادا قلا هلتماو | هدهرو» ی شاملوا لزرع تكناشا ر نط صم

 اشاب نط صم هدنناهبحوت شرت نالوا هدلاوش هدول یدلروم راعشاو

 ردشلروم ناسحا ییلضفاح اخ ید هنس ده ع

 رواکنجر نکاسهدنرار هر اتم سو برص كغادوایرا هکر اتوب اوس هکنوجو

 تیاهدن بوشارغوا هلرلنا اشابلع ین اد هنوربند هنس شنوا یدیا هفن اط

 دەن راکب دوانرا یهدنراوجو فا ظا یک ییبدلوت رفط هرلثا هدانا و

 اوا ر قرهنارف EA دوقن هدازكب هدّول هه سوط كردبا هملع

 هب هدو ما بد رب ییساب هشا یل هجربش مه ندنعدلوا رونایط هلود

 لار هاشاب هاربا هرک وب هرزوا كلکنزاومو لباعم هنود كيانلد

 ردشلرپ و ثیایح هدا زو تصخر یتعسو

 | كرایاهو هک هل وش ردشخا روهظ هب رغ عف ورپ هدهیعرد هدائاوب
 دیار كز زءلادبع نالوا را زو یوطحو تم ور هن وک نوک

 هب هلډج یسهعفو الب رکو تشهدوقوخ ثر وه هفرطره یرهشوتبص
 e درا اخو ور تای یک |

 دمع ها ر یخ نک 3 رالفزا+ ° رفا و وب e [هدتمات

 یراق دلوا شل ف مع ید ین كاو شابا م یا کر سا

 ۱ ره درک هدقدئوا تارق اثلع هلا دورو هرمصم هدنابعش لئاوا نامرفو

 | صالخا تروص هلبا عدقتو رب رح راهمانرک شت قرملوا حرمشنمو نون
 | قو کیس هل مرض هر وصوب راب د| توعد هرمصءییاشاب لعهد وجاض رو

 | یسایفشا واغاط یک هدہلبا موراما یدلوا شفالغاب نوسلوا هلیکلسا

 هننرومأم لر زور رادنوالا یوق هب تویمهل ریو هنسح هلن می ص+ |

 | فرە ند روم اط هرمصم كزاشاب مهارا قرص هردوعشا هلع ایر

 ۱ قاس ماقم اف لس نکد ی 9 كناشاب دو یدلر و
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 « ردوفشا نالوا یئسفر كفل هفک ید رانا نواوا یرکتسع هقسوط ۰
 e اسلروک ی د هدناو هل لری دلو هلو دا . یدیازاعاط فر هتم ۱

 تي ءهر طوبضما و قوزویماب یهلوم قرد قاطر . دم وگ رکأاتفو ۱

 هل وا بولوا دوجو كي وشراف هرایرڪگپ هدعب و هرلذهلوک ادعا دهسا
 كرەرو توق هد راداح او قافلا ید رغ تال راهش ۵ دار قازوا

 كح ور قثیهو لقدم هدا یراقداوادحف یک دحاو مسج یس هلج

 دوانزا قوحر ناسروک هدنادیمو یدرابا هرادا یک نرصد و ریدت
 اموع ةتنیهوب هدرسصم هلغلوا هدنیکح یعاناو ىلا ثعسحج وب ی رهدرک رس

 ردیشناویزوک رروک .كایلع دم کو لاح بواوا هد هل رظن دوانرا

 هو اتساو یدیایهاط یلهجرف ضو اللا یلعو رلءالبا مورو اس غالوق

 7 هد دهد كناشاب مهارا هد ویمهنلس یفشح كنا

 یدراوک ندنلاقس ییعدج هنغیدنلوازیب دت یسداعا هب یبا مود ||

 هنب رپ مدآیراکب رادوانزا هدنئارب رګ نالوادراو هبیلاعبات كناشابىلعو
 تاني ر و کاب هد اله تلا هدهنایق ر کد و یوم هرصع روما تۆ و

 مان یرلفداوا هدنتروص رادلیص و لاع نوح ا هرادا نب رهفولعو

 هل اب یندلوا جانحم هناود درهاق "وق بویلوا نکم تکل ع طبضهلاربدت
 چ هدا دهج لادن س هطقاح كنه ردکسا هخدل وا هدنایح رارب

 یا جردن |

 بواک مزال قو ودرا لکم ر هلند هلع ود فرط هن رژوارسهضعار ظدهلاحوش ||

 هود 3 روا عفدنم هل. اغ وب قرهلوا م دقاو مها يفد كن ا یاهو هک و لاح ۱

 لک ی اصن | هلءف رمح تن هل ارا نالک مال نوحمایناحالصاكرصم |

 ندنرافدلوا هز ٥١ هفرف یکتا دض هرکی دکب رل هاوک هلا رادوانراو یدیا

 رک هثلا كتوکح شيا هن كر هے شود تذناب» هنن راهنایع بویمک وج
 هاو | دلا حش ر دوانرا هدانئاوب هدلاح ینیدلوا تیل سد "یدان یدیما

 عاما ی راک دشیا یداروک نوختا تاشیعت توتا وط هاو اکر

 هلا ا هد هر دک فا اشا : ییعو شاو تو شو دیهاون هل وا

 رویا وصسج یتسهراح كل مروشود .a4 ۳۹ كرلنم هل وک یرادوان را

 نو ےل صو لاح ناجا قوفع لر لوک و شاوا رظتنم هراکماما

  ۶ {oAعام «4



 ابدل لفتسنم لاب: رف یتکللام ردیا تکرح هن رژوا عاما طقسم

 سم ها رهاشنوجا یاسراو قوسهرمخدو نام6* همه رح هکنوح و

 قاارار نک مزال یحالصا كئارو ہد ا لوا ندب داوا یس اکلا

 هدقدنلوا هرات راد هنلاوحا دل رضع هل ااشاب ر مهار | قرصتم هردوعشا

 نی هنهاظد تودیک هدلاح ینیدلروس ۵. جو ۲ یلاارمصم هس هکله ع

 را اد هرمهمو شا اهنا هلباشهاوخو قوش راهطا کج مدنا شزروو

 یدبا شلروک لوبق نااش هما ام بای یسهبع ال ییدتا مدمت

 ۱ نوا یرلتدوع هن . رلتکل# ارادوانرا ندبا بلغت ہدرمےد ہ داتناوب و

 رامدآهربصع ندنرافرط نیەت تارا ر :اسواشاب مهار | قرص هرودوعشا

 لاصینسا یرالایعود ال وا ناک هدقا دوانراهدر دم E E لاسرا

 لاضواو رب رک هن رودنک یرربخ ینجهنلق لاقاپ ی زاو مو نکسمو
 زاد ڈھال روک یریئأنو م گحالصا كاد د هدو هد هدا شلو دا

 دو ارا قرال وامك هدرمصم هرزوا لوصا یکساهن یمصع یا رها هکنوج

 اشاب یلعو كل رب ون دنرلفرط ودنک یثاشیعتو ش اعم كنب رک ع
 ابععر هدنزرظ یرایلاو رصم یکاوا كرهلک هرمصم هلیهدا زوب جوا یکنا

 كابا"هرادا یتسودنک هلبا هصح ج هلوا دئاع ندنالواحم هلتماقا هدنماقم
 هدلواشسا هسا اشابللع یدیاراشا توعد هرصم ییاشابلیع هرزوا

 هدرمهمالقتس»نزسعلوایمهل> ادم كرانهلوک هرزوا یکیدرب و زوس هتلو د

 هلا هلفرمص رلکما هج وب هددها بیرق تواوا دلما كنا تموکح
 كهروشود هات ٠ دکب كرلتم هلوک ه یی هب رمصع هطخ نالوا شم

 كردم هرزوا لاح ینبدقار كناشاایض ن ندنکب دلک نارک هبیلاع باب ی ید

 زدوانرا من دام مک و NS یسهرادا هل رگسع كره

 OF لناشاب ےھاربا قرص ہ رد وقشا حورمدمهجورپ ندنشدلوا

 هدالاب هسدارکسعون یدیشع واردت یرهداعا هداج یلیامور كراتوب
 | بولوا تهرب طولحو پک رم ندقناوط عاونا هرزوا یتیدنلوا ناب
 كنیلبا مور هکلب و ندنراف رط راس كفا هفکو ندهرد وتشا هدنراجما

 یا ارا دوانراو رب كم رد وبا کوچ د دیاراو مدآندن د طه ۱

 هک هقسوط

— 

 تی سحر تم



 هک ٩ و

۱ : ۱ 

 | هلبامادعابوروک هلا ب راراداوهرکو یهارباو انه رک هلبس رفترب یلغوا |
 یسایفشاولغاطهدانالوا هم و رد ڈهردل وک هنداعسرد نب رلع و طقمرس

 نالوا لوغشسم هل. تل رک اید هدنرافرطقحررازاب و باف ںواوا ند سا سور

 لبا موج كب لیعما یشاب یسوبق یتابعا زوربس یخد هنب رزوا یضیفهرق |

 رادعمر نایک لی لح ماظن هايم و شلدا روم أم اشاب ناهعرب زو ۱

 یرلکدلبا یدعتو طظ هیلاها «دزرب یراقدراو ل رکسع قوزو یاب ۱

 هدنرکسع دیدج ماظن نائاوا ملعز هدنداعسرد ورين دنور ندنفددلوا مولعم |

 یک هب رکس فن اوط ر کد ورانا هسخود یع داوا ل صاح قیفح طابضنا اب |
 سکر ھو دد یراکج هدیا یدعت هب لاها هدهار یاثئا و یدصتم هکلشک سس ۱

 قوس ندنداهسرد ك دمو رضرک اع هرکول قید بواوا هدراظتاور وا

 راشهز دنوکر روم ام ندنراهقرا یرل صعب ندنسارفس هینج |لودهدنرلاسراو |
 هدهاریاناو تعواطم یتشاک هب رلطداض هوا دم وق ره رکاسع یدیا ۱

 هحوقح هلوا یال هکلرکسع ما ردنا تالا ع ندضرعت هلال خر كبلاها

 سکر هندنروطوبرکسع هدک دلر وک یرلک دتناتکر حوریسهرزوا نیس |
 هدیراف دشت وط هکنح هد فو رق مان یللاب توراو هنن روا ایعشاو یدلوا نو# ۱

 یراک دنا موسه هنب رارزوا هلبا سایق ه هب رکسع فث او طی اسیرلنوب ایقشا |
 یکراودو بورد وایتسهروانمقرهلاح نس هه زوم “وذ رک اسعیک ۱

 بوی هزایطایعشا قحلواناسفا شت اهنرزوا ایقشابوروط هرزوا تام

 ردراشلوا ناشب رپ و رهت
 مهم لا هح هیلعالود هداشاوب هرژوا ینهدلوا ناشسم ند هفناس تالیصهت

 هدنسلا وح ناتسب رغ هدلاح ینیدلوا یمهلئسم یبدأت رای اهو هدامرپ
 هلهلوا ال ایود یلالتخا كل رصم صوص#الدو اد زەلاغ فرطقرط

 ۵۵ نیا ندنعبدم هوا ارحا هيض رعد کر ندقرطرب هم رزوا رلساهو

 هوا رایاهو یدم هللوا لا کتا یس هظفاح نابساکهرونم هندم

 بوروا یراشعو لئابق ندبا تقلا زج هشرلودنک هدب رفلا ةرب رج
 ۱ ,دنرلزدوع اپا ند هد صولا عو لک داخ نداد و ترا



 ۱ ردٌشاروب هب جول / لانا هقر هل. اطا

 ۱ ر هر هتشسح | اربح هرزوا ینیدش وا ناسهدنداقو همناس هنس

 ۱ هداز شک لهراجا هش رزوااشاب فد رش نالوا شبا طض نیت

 ۱ یم هکب 2 ووا شلرم> او نده ا طیاست كل

 | ناور هلبارارف هناربا راند شاپ فی یش  یداشلدیادعویلاماردلج
 زر صرف هرزوا كڳ هنس و قارار ب ودنا اعلا 2 ات

 | كکب ملسر اه سادسا یژاحا لدعو ندناقبس هلعاس ییئدلوا

 ۱ یرک:كن ر = الاعیر یس ەس کس نو اوشا هلک لک یا و رعم هر داعسرد

 ۱ و توس هدهعكب لس هل رازو هبنر یلاداردلج یا وک یخ لا

 ۱ ار رح هعطقرب اتم اف اد وقع لناشاب فد رش ج د یاخ ناور

 | تۆو زا صا هلما لءاوتیل قرهدلوا هعلاطم دو هساا هد و بوردنوگ

 | هیاقیفرترکسع رادقمرب هننیعماشاب فی رش یناخ ناور نکیا هدقعلوا
 | هر زوا كمرک هپ هههحا اربج هنا شاب فد رش هلکمردنوک هساانا ردلج
 | بویا وش راق شاب ماس دیدج *یلاو نکا « دکلکی رغ وط هکلکلخا

 تدوع هفرط یکیداک ارساخو اب اخ هلفلو امر عنماشاب فب رم هب را ا یدل

 ردشلپ"
 ییسهلاغ یمایقشا ولغاطیرانیعا یا م ور هرزوا یییلوا ناب « دالاب
 ۱ مهارب | وام ند هعوق م یایعشا یدیاراتلوا دهعتم ها فرطر

 ۱ نس هصصف ناقروط هدانناوب هرژوا قلوا لحرب كجءدا نصع ۱ هم ودنک

 | هفالفا هسا رلرب ورکاو هبلاطم هریخذو ها لک ندقالفا كردبا طض
 | ندنسهدوب و قالفا نم هنغیدلوا شابا هفاخاو قضت وید زرابا رو رم

 ۱ ید ندنسولساوف هیسور یهدشرکب یک یکیداک ةمان داب رف هب لاع باب

 ۱ نت ینیدلوا شاک هماننباکش یا هسور یهدنداعسرد راد اکو

 ۱ "هلم هح عاب دوب ندنکیدلبا رادتا هتباکش مظع یسعلیا هبسور

 ۱ تکر حندفجهورلاحرد یلغوا یلکسرت نوسرپ و ثک رب یدلوا همه
 | فلت یغوجرب كنایقسشا م 7 ترشابم هکنح هلبا هطاحا یایفشاو
 بلاط ندلغوا یلکنتسرت یعهبوع هيب هلا مهار اونم ه رکصندفدل وا

 ندنخدم روط نم ها RENE رک صیلخ ها ناماویأر

 نر ی ندنکیدسا نقبا ورفرس هئاغوا یلکسرو

 < یغوا ۶



 ۱ ییدابب ضراعم pT ندنقتدلوا دعا ا ۱7 عفد ۲

 یکن ورهف كنرمشعد بما نالوا یس هاح كکب مساج ندز هدار واش |
 | نالوا بولغم هده راح هلرلن وب «دلاح ینیدلوا یرطن محطم كنسودنک |

 كتلود یساروب طةف یدیا راکرد یکعهسهدیا زر وج یسهلاژا كمدآرب |

 تک رح هنب رزوا یتربشع دملا اشاپ ىلع ندنخو داوا فلاح هتسض رم |

 ردشلوا روح هاهنأو ضرع هتداعسرد هلبا تالب وات ضمب |
 بولکمزال قاوالوخ هن رب .ندارزو هسیادارع یسهلازا روو” هک هللوش |
 E ba يج دیه E et 52 7 دارفا ۱

 هنن رزوا كل راساهو نامه ناو هیعرد هسااشاب ىلع ۱

 یهدنفرط هقر هلناربخ انی مها رخاوب ن کیا روتلوا راظعا هنکح هدا موزه ۱
 تارغتسا هدنداعسرد هثسعد ےکجەدبا تکرح هن رزوا ییرمشع دعا

 یدیشفلوا |
 یتسازوب طة یدبا لکد ردتقم هکفک ردق ههیعرد اشاب لف هک وبلاح |
 | جد اشاپ هللا دمع هداز مظع بویم « دداکا « روما یال وا ۱

 ر وب هشنام رب نکما امقهرمس هر اح ن دنفیدلوا كنروا هئ ودشک |

 نکیشعا روهظ لالتخا هددادغب ح ورشم هجور هلتهج شیدلوا |
 هليا روبع هتهج دهسشف بويه دیک دادغب ی رغوط ندنرفس ر واخ |
 هل اب رجلا سرافو بینرت هقرفرب بکر ندنز هفناظ برغو د رکو ولامع |
 ه هقرف ییاهو قخا یدیشعیا بی راو قوس هن رزوا رمش لبج |
 بولکه هلح هلاودرا یخداشاب ىلع هل رلغا تدوع بویم,دنا دات ۱

 هدادنب.دناضمر لئاوا یسودنکب وغارب هداروا ییاشاب هللادنغهداز یظعو |
 ردشلک |

 ید یسودنک بولوا و كناشاب رخ یسااورکب زا زاد

 قت رومام ل وح هنلانارپ رکید ندتکیدههدیا جاژتما هلیادما یاوهوبآ |
 هدنسهب راک مانور مشت ك اشاب روعنو هنخداوا ,دکشیااعدتسا |

 هدن اش لیاوا نیم هنفدلروم رب وجت ساق «هدارواهن وزوا یمارهنا

 یاب اركب اید هتسمدهعاشاپ ندا ۳ لس و لبو هاب سا اویشقن زوم |



 تفت

 1 ۳ ال خب ید ندنرلد رط بل فرو رب راد و 17 ۱

 | یراصءقلبا ی یا لژءودو رکسعوب و ینکج هلک مزال یرییتسن تام و |
 | یغیدلوا هناصا جانح هدیاب وب ندنفحهلوا هدیسر هیدسلک كيبزکسس نوا |

 | نر زجو ی وعصو ثالکشم كن رلوچ هیعرد هل وبن اتساهکویااح |

 ۱ نر یی دم یا یرلیلاو دادغب و ماش ۱
 یدرو هلوا |
 | قرلوا رخت هیلع تاهجو هدنفح اشاب هللادبع هداز مظع هیلعا هان |

 | بج و٥ یخدیناضورعموب كناشاپ لء یک یییدلوا شلوا لزرصندماش
 یهدامهدشوروب د يکجهدیا تک رح ھن رزوا ریاهو مه یرهلوا لاسفنا

 هد یمالک کیا روینسا تام#* و بایسا كج هیلک تقاط لر اماظعا
 نوا یکی هن رژوا رلیاه و نامه و شلدا ضارنعاودراو صفا |

 ۱ یدیا شاردنوک یلاع را یواح یدیک ان |
 نکیللوا 9 هینس "هدارا هنسهلازاو مادعا رو والیمایدعم هدرب و

 قرهثلواوفع هن رزوا یتعافش تناشاب ناولس م وحرم یسلاو دادغب |

 هب هفروا هدهبیدا شو هیجوت تابا هفز هليا تارزو هنر ههشسدهع |

 هلکعم ود سا ,هاد رابدسحا ندا یتیدلوا رکلد اه دم هدک دلک ۱

 لبق وردنا روما«تیادب ندنشداوا شحوم ندنسودنک هدلب هوجو |

 لنڪ وب منت هلنه> ون بویلوا OE A لادحو هضراععو لاقو |

 ۱ | صرفقاا ةلاراوب یتیم هتغي دنلوب ندنهورک اشا ائاذ یسودنک و هنغیدلوا

 ادای هرک و هدااح یییدلوا رو صم قرصن "لا زا لز هل روشود ۱

 | روتوبشا هدف دئاوا هیځ ول ز يلرکتسعرس هیعرد هنس هدهعاشاد لع |

 | کاو اهبفدسرابا رو دق لب هنشیاو نییملاب تنه كنا یخداشاب |
 | هباشاپ ىلع یصوصخیادعا نامه هسرلپاتنوعر راهظا حد هدبابوب ۱

 | یدیشا روت هلاوح

 ۱ | نالوا روصم هدّفح ودنک یار ھا هلروعت و دنس هر زا یرشع دیعاا

 | یییدلوا لدانزوپه اشاب ر ىلع هد هساا هیفاک تصرف هتسا >حا كن هلءاعم |

 | كن ايقرو ضراس ارس كس یرارفتساوتابث هدنکلیلا اودادنب ۱

 لک مد #



 هشاهاقماق اشاب ىلع هدننافو كناشاب ن اولس هرزوا ینبدناوا نایب دالا |
 1 مو ¥

 ندا تراسج هشادحاهتف هدداد#هلاتک رح هنهرلع هدقدنلوا بات 1
 ینیدلوا لخادم 5 خد كر هدازواش هدنس هعفو اغادجا یماغایرھکب

 راس هلن راما وب ار هدودرا ید را هرک و و هلءلوا ییولعم كناشاد ىلع ۱

 مادعا EEE یردارب هبا كبد هداز واش هدتدوع ندنرفس |

 تک دج طوف تودنا فیقو و سدح ی ه راعوا ریعرص ناشو راررو

 هدنف رط دوب و رارُف e. OS دیبعلا كل مساج ىلغوا 2 وب |

 رخ هنعر دل وا هع دق ۱

 كلا یترمشع دلا هد هسا شاک هنفرط رو اخ هلیسودرا اشام یعیسلاو ۱

 دیفاش هلباروبع نی رهن تارفرارب لبا كب ماج كجم دا عا سا ننک ر ح
 یدیشعا تدوعیخد اشاب ىلع هلیسلوا شل بارو رم هتسهقاب |

 چ کا ی 2ھ دو سو دو ورود روس هوم وسوسه و سرم توست حج سو E LLL سر نم

 اجا هیاشاب یلع بولک هپ ودرااشاب هلادبع هداز یظع هدانئاوب هتشبا
 هللا اهناو ضرع هند اعسرد ك ردا مارک ااشاب ىلع غدد ودشک هدک دا |

 رد شا دعو کج هر دا وع

 هددا دعا نورد لالما | صا شا ضءب رکیدیرب هدنمالیلخ « هداتناوب و

 اغاشد ورد نالوایمامم و كياشاب لع هلکعا راسدحا هننادجحا هتف

 یک هلا ناذتسا ارب رک نداشاب یل كردبا تفرض و ذخا یرانلوا
 ددا ب رفلو ین نوک مادعا

 هدر وز نیا افا زمو تویم هنلک ندنع> كرلباهو ه] رکسع فيو

 ۱ لنایشاب لع ام دقم جد نالکشم نالوا ه دکمرد هک ودرا مسسج

 ۱ لس تبطخرب والثهو و ییوابعم هب راب « دنتکر = هم ب رزوا اب

 ۱ طوثم هلت هک ته لود قرهلوا جراخ ندنهسو كراءلاو یسارجا

 لرایپاهو هینس دارا بجوعر ندنهبدلوا یوزح یودیا ندداوم
 تب وعص لبلاوح لوا رب ار هلکع ا نام کچ هدیه تکرح هن رزوا

 | یرادن هود كيب شا نوعا یلقنوصو هربخذ لفاالو ناسب ی شن رط

 هه سد ند هداب كيشي و یراوس نامش ن الوا ید وحوع هل دادن و



toi ¥ ¥ 

 لاو واوا ماشدا نو اشان د را زج EE ا ۱

 بصنو لرعو ندنک و دنا شعاوب روم هن رزواكنا یخداشاپ هللادبع |
 1 هل وب هدعاش شابار ط هدنهبح و ۷ هرارح كماشو کک جوک هنس و دنک ۱

  تع نع هماش هلتکر ح ن دسابارط نامه هرزواقءاسارغوا هماشیرارج |
 | ید هنلود هدلاح ویو هن بار مس ودنک لاها هد هسا شابا |

 | .دفرطاوا هللا رارذ دنفرط هفروا نامه نیم هتغب داوا شا كلرسنعاطا
 أ ټک كراء رجوشع | لا ا اا ہللاو دادعب ناشو

 ها یدنف یلع هدازدا جیف+نالوا ندش اظ فلا رار < هللا لو د هماش

 ردشایآ مإدعا ییدنفا ن دم رادریود

 ن دنناف ا طم دادغب هکب دباو بیس هئس وب «دفرطاوا كنسللا و دادغب
 ۱ نوک دنا كنم دنفا فصاو هک یس هقناط ید زب نطوتم هدرا س لنج

 ہےاس مان یدع مش هلا عاسا هب ۵ شد تل الص صد مارف ج

 | مانهدنجنالوا ولم هباداا او رفک عا وناو وات هدن )هنایم بولوا نو٥
 ۱ هلبا راکنا ییو>و ی الصو موصو لاق هه ذم جماشو لماع هلبا باک

 | كرازاس هرابدب زو لاب ی افصو تراهط قحما ن الوا مزال هناسنا
 لاض موقر نالوا دن هب هلطاب داوم قوحر ی ؟ كعد ردلالح یلام

 ۲ یز وب رو بدان راو نا يضع قهاش كلاس ورن دقو ر رذلضمو

 | هدندودح یلود نارا هلبا هسلع تاود *داشاوب هد هبا شاک مزال |
 | سایلب ن دنا راسخ لاصدا هف طوا اکو هفرطو هاک ب واوا نطو |

 | هتک دشا تاک بث ناخ یی: نالوا ناربا نارم کج دانا او ندر شع |
 ۲ نکیا تاد ی اکنش نیز تهو رزوآ ی س عفو الب رک كرلتاراو

 ۱ |. زاکتشا یالوط ندنرلد لر ۷ تست دو TEY وا دودح هل و هدر ۱

 | ادا اشاب ىلع یسااو دادغب یتیم ذل دلروک بساتم كلر و هتشررس |
 ت دوع هدادغد هلا تدان یراناو ت ڪک رح هن رزوا یرشع سال |

 ۱ ۵ ترزوا رای دب زب هد مت یس هنس ید نوا زویکی اهر کے ندک دا

 ۱ راغے ط ترمصو ببر ۳ ر هلو عا هد تالص اوم هراس هلا ت تک رخ

 ۴ ب وداآ رو هتعواطء ضرع هلا قیصا ۳ :رودنک دنا

 یدیشعا j .هدادغد هدنلناوا یس هنس نکس نوا زویکیاو+ او تدوع

  EEبالاده 
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 یراشیا تبع ه یاهو دراما كرلنوب مدلبا باج یی رلهشب وردنوک |
 یسهلچ» دنرلک دروک ی هیلعللود *هزهاق ةوق:ردن ر و رص چد هوا راو

 هن دم وربندنقورپ هکوبلاح ردشلوب رخ وید زرد! ارجا نکل ہد تاود ||
 هحرد كشدان دنفید وب هد هنا« لاح هج هربخ ذ و دیک روصح هرونم

 نکر واک مزال یسلوا شا هناعا یلک كسلاو مشر دق هب یدعش ارظف هنتیمها

 زمسل ًأمهدن رلبداو كچ هدیا هناعا لت ابقو كج هل ر دنوک هوخذ الا |
 هدنشح اشاب هلا دنعوند رویقا اتعا ه شبا ب وروگ توو هلا رازوس |

 هرزوا یتنیدنلوا لی ص هدالاب یی هني داو | رخت ه اک ولم نظ نسس>

 هراخا هلا اضاب رارج نالوا تلود ضوخم ییالوط ندنس ههقو هفان

 یدیشلزوک تب روح هفلروص یأر ندنسودنک هش رزوا طاح لاح |

 یالک و بولوا بجوم یلاسفلاو رثأت هداز كيلس ناطاس تفیک ویو |
 هدرخالاعبر طشاوا ندنکیدتسا قلا هل رزوا یبا هتک ید ندناود |

 ناشاوا دفع ةدنو ایه روضح هدلاح ی راقدا وا راح ثاود ناکرا

 تناشاب دجسا رازج هدنس هج كن ارکاذم ن دیا ناب رج هدصاخ سلاح |

 قب رومآم هشیاوب ءاش هل ذوفو تیص نالوا راکرد هدتلاوح لو

 هلا نوبامهطخ نالب رویرادصارتاد هبهداعوب هوا نجلا تولوا بست |

 ففوئو ربص كد هیهاک ییاوج ندنغددلوا شاردنوک یکصاخ هنفرط |
 هر هر و٥ اه دم ندنش داوا دودسم لو سههو یداو ورارف هرژواقعاوا ۱

 ن دنفرط اشاب رازج یتج هلوا ب سالم یلاسرا هربخذ ند هرصب ارح

 هنرزوا هبعردر ار هلاراهشا هثسلاو دادش یا[ یارجا هد وا راطخا ۱

 یدلدنادیک ان یسهشاس تیروغْأم هلاراطخا ید یکرخ |

 ااوج هب هینس "«دارا نالوا شلروب لارا هلا کصاخ هاشاب رازج |
 هیحو يريتلابا ماشو رصم هنتسو دنک هدنس ها رع ن الوا دراو

 لاصیتسا یرایجراخهدم بوب وق هما ظن یرصعمه هدااح یفیداروپ

 ملس دنسو دنک یاتسرع نوت هدهساا یا ض رع کج هرب ولدیا

 هلرظن مطف ندرصم كالبدعم هلنهج یغیدم هنلوا نراسح ید هکچا

 اشابرازج هد رش بجر لئاوا یک رکسع رس زابحو یھب اوتو ماش
 یدلروس هیح وت فاسد

 و 4و

 و
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 تس حورمش» هجور بواوا یعهشاصم هرز 4 محو وب جد ۰ دنف رط

 | هب ردنکسعا كودو ندنفبداوا مطقتم ید رالوو هلیمده روک ذم

 | تدوع » رصم هلرظن فرم ن دنا نکیسدعلوا هعاشا کرح هنب رزوا

 یدنا تلصاوم 4 هرج هد ه رخ الا یداج لئاوا راز هلیس ودراو

 یدک ید یسلدرپ یک یکیدک هنف ط رہے هلب رکسع لع دج یسادرف

 ردا عمجت ندنرلق دلوا برطضم ندنس هقاضمهریخذ ه.یارصم"یاها
 هش رزوا كن و رلددابا د ا رد هلا یوکش ثب هب یهادوب و هب لع دم

 هلیس هنیعم تاثیف هفلخ بؤر دجآ یب رارابناهربخذی ه دقال و یسیدرپ

 رابدلوا لام ب ود وط ی رزوک زار كملخ هلکمردرپ و هربخذ

 هداع-سرد یربخ یرالبتسا نناط كراباهو هرزوا ینیدنلوا ناب هدالاب
 تایسا لامکتسا كنیءرح یشانندعلوابحوهیشالتهدا ز هدف دلوالصاو

 اقاعتع یدی-ثلردنوک هدکوم رهاوا هاشاب ومسخ نوحا یسهظفاحم
 یرلک دعا مرح تمرح كته هلهحوو یرالوخد ه هم رکم *هکمرل_اهو

 هفناط و و یار رع نا شاب فا رش یسلاو هدحفلبا هکم فا رش هد؛قح

 كن دنفا مدآ راد هن داوا هن ی رلما رو بهذم كن هد ت واق

 هنلاعفلاو رأت اهد هب رمر كتلود هدقدلوا لصاو هتداعسرد یتاضورعم

 لرلردتفا رکسعمضاق هدنرب وصت كنس هلدسء یاهو قئرآو یدلوایداب
 سصع نالوا كج هديا دادما هنیمرح ه د هاا یدلاق یددرو تک یجد

 ءان یدیشلوا جاتح ه> الصا یخدیساروا هلراروهظ لالنخاو هنتفهدنتاان

 هن رایلاودادغب وماش هرزوارارف نالبرپ ودرک اذلابهدنروشه سااحم هلع

 ئدارا شاد ارومأم هب رزوا راپا ھو كرهل رو یناونع تلرکسعرس

 نالوادراو ندتفرط اشاب هل دمع هداژ مظع یسلاو ماش هن ,رزواكلوب

 زویسس و مکج هردنوک هربخ ذ رادنقرپ هر هرونم هد دم هد هب اوج تارب رحم

 رصع نرهدیک ندیناطاسسقب رط قحا مکجهدبا راد درک تعرفت
 5 اا 3 ردا باح ب راهش ی ال دام وح ناک و وف هداح

 یرلنام رفنالک قزهلوا هنظداشهدح و هب هرو هئیدم مر زدن وک, 5 : اعصو

 یخدیرلنامرف نالک هاب رعءمعنالواهدنسلاوح ماشمدردنوک هبا باج

 < بوردنوک
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 فرطنوهسان, دس وب ءرکصندق دقیج ندرس هم رازسنارف ی داوا منع

 رودع۰ لدن ردق تر قغ نوا تب واوا رؤەأم یدندا لاص ند هیلعلود

 شمرب و حارشناو حرف هبیاهاو شهر وتک هر هس رف هو ییماما كردبا

 ع وجر هثسالوا تااح اکا مده یتارارکت اغا ىلع ۳ رکو نکبا

 هن رزوا كنو یدلوا ابه یکماو ییس ردقوب كنیدتفا کور

 یههرادا ك مااسها ن ل دنر دلوا رح ےک ف وص لم A 4 زا ا قارآ

 كسیلاها هب رد کا هیاع ءاش ا ا هرلیب دوف 4. ۱ راګ رهص

 رابدشنا ترش هر ازجو لح او ضعب یہ ۴ سدربقو سودرو زا
 یدلاق یهورک ارقفو هرم نایم هدیا تکر ح هفرطرب نکلا هده ردنکسا
 یدنارا ریپ ندنرلناجبولب زا هدننابدءهتو لاظم هعب كناشاب ىلع خدران

 نوک ره تود و هل زرط باب لح ماظن یب را دفهرب كن رکسع اشا لەو

 هک و باح یدیارر دتا ملعت بود الغا فصو ررافیح ۵:9 رط دیسنم یرانول

 تعاطا هاطراض هللوصح طابضنا هد بسع یطرحش یکرب كفا

 ورک ورادا لر هز د 4م اهرم یر 0 2 اب هس وا تولواترابع نددایشاو

 طاضت االصا هساا هد :رکسع كناشاب لع رگه وص> بلطم دالکعا س رآ

 داتعمر نک ِ ند سلع كنرف هدنرلت دوعند يا هد ن وکر هیلعءاس یدیفوب

 ندیعاشا 0 راک ترف ندا اشا یرلنا ۵ دو راعیح ی رلشاب ن دهرگ

 ههوق یعرکاسع ندنراکدتا هلباقم هرانا ید راکنرف هدنراف دن آ نو-شروف
 مەد ردنکسادلب راغیا راساجا هام وتراغبورک هم روا كنرف ناهه
 هلودناتسا لاح عودو بو دیک هسک هلان ر نالوا زادنارکنا هدناعل راسواسا وق

 یظفاحم ردنکسانامه روش ود هشالئاشاب لع هن رزوا كلوب راش زاب

 | كتيا نیمطا یتافلتو راذنعا ب وزدنوکه راس ول وق ییاشاب دیشروخ
 كلاشابىلع لصاطاردشلیا هداعا هره ش هلا بالا ن رارطاخ هرزوا
 یدناحو دهم هدنرظ) بناجا رکو لاها رک یهوکحروط یک هدب ردشکشا

 ایت دعود هدرص» هلکءروک شحاف نان 2 8 ات رج کالب ۵ داشاو

 ۳ افاو ضرع هکر مهارا توالت وط ماشءو الع راک ۵ روهظالعو

 هب رګ رایدم هلا باوجرب كج هر و تیلست هةشب ندزگ نار رایدشا لاح
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 ۱ هيلع ءاش , یدیالکد ها۶ ی ساھ ما صو یدروش روک ت هک:

 ۱ e رکص ن دنو بو: ءلوا د.م یدشر 3 ر اروصتو ك اشا ورس

 ۱ ردشفلا هل لوخمرق

 ناولس هدانا وب ندو دناو ی رکسع واناهع زادقهرب هد س هصق دیشر

 | بواک نادومف یلیع دیس ءاکا ی دینعا هرصاح یدیشر بودیک فشاک

 || كجدبا رابخا یتکیدلک كناشاب ىلع سهعو نیدورو كنسودنک

 ۱ لوخد هدیشر زر دیسو شم هریلکج هنفرط هناجر فغاک نایلس

 | « داربغم ج رب لع دیس هاکیک هد ثر یسلدرپ ابفاعتم هددسیا شعا

 | تباه یدلوا دن ه راح ه دنر هلام نوکر دقو یمرکب و یدلبا نص
 یدشاهث راثاب هرزوا كال هل نظر ع ارو عطكال هبعگ ندا رها لع دیس

 هنن رزوا كنو و رلیدتا فیقوتو ذخا ه دقدلوا كج هدبا تدوع هکو بلاح

 | ک نادوپف یل دیس  رایدلباریسا بوراقیچ یرکسع یکەدلاریغم جر
 ۱ رد ردارب كناشا لء نالوا یسلاو سصم هرکو بواوا ندنسنح هلوک

 ]| هکر A bp A هب راء هکاب بویلوا كءد فد رسا ىرەت دیس و

 ندشلاسب و تیارد باععا هيلا یوم راردیا لامعتسا هدنماعم كب و یدندا

 هرسه»هدالوالا یداج لئاوا هلیسح قلوا نده رح یا ما مهاشمو

 مارک اهداد ز كب هلبااطعا رەب راجو تآ هنسودنک كم مهار اهدک دارونک
 ردا

 طظوفم یو هن رزوا هپ ردنکسا كسادرب ٠ رکصندنسالرئسا هل د,شر

 اشاب لع « رز وا كعا ق رغ ه وص ی رااو یکجهکن دنشدلوا یوق
 ردشعا عسل قیدسروخو ۱

 هنا واانعا هنءاکح اورم وربدهنوا قر هلوا ند هع دق هم رابا روک ذم دس

 لههغو لورته ت روبه نابسا و لع تکل# لاوحا یر هرکص نکی-ثاک
 عرانم وربند هنسقلا نوا قرهلوا ادب رلهنخر هدنرال ع ضمد هلدس>یقلوا

 نایب هدالابهدک دلک را ملکنا ار>ۇمىديشمالشا هکلک راوصلز وط هم رزواارف
 ید ن دننهج هب رحم نوا عطف یب رلل وب كل رازسارف هرز وا ینییدئوا

 هیفرشاو یدا ناب رجر دق هروهند رلوص یلزرط هلب رلعا مده یدسو
 یدلوا بالیس« دز تفآر هعر و هجنو بارخر هیرق هجو یدشراق هنج اخ
 لوصوكنب وصلب هب هر دنکساو حط نم یرالوب هرذ كنه ردنکساو

 6# منع #



 بلط جارا هناءتسا ندفرطر هف-شب ن دهللاز و غا توا
 ررعود ( زرظتء هناوج ال ی ر عك دتا يدع هرداءسرد نوگاوفع

 دا

eار من ی :لاها ۳1 ماشهدانلاو كره رپ  

 نالعا هل رس هطساو رالالد یرل تیک نوعیح ندرصمردقهنوک چواهساراو

 ردش#لوا
 اشا ورس هک هل وڈرد ٹاک هروهط دعو س رظرب هدر ەھ هداتناوب

 هدرصم م دااح یییدلوا هدنس> وک عع هد هسا مرگع ه دااح رها

 یراق لر هنن هرلن آ هلب راهلوک و دنک بوقیح e هب رهاظ نوا
 هنراظن ه دنر کد هک بودا نایع قالطا ندرب یسهلج ¿ن کا دقماخ وا

 ہد هوا راشعا نط راروب دنا یشراب تآ رانوب ادا رلتم هل وک نالوا روم ام

 هن را هقرآ د رلنهلوک ندنراق دازوا هد هجرد قحهلوا ناهن ن د زوک
 راف ڈاک هفارطا لاحرد یک ینیدناوا تیفیکرابخا هکب مهاراو راش ود

 ررکسع اط اط نوعا یسهظفاحمل رهشفارطاو كن هعاف ب ودرغاط

 هللا را دوارا ه دلاح یتبدلوا ییولعم ل هنسک لاح تقیف> هلکهردنوآ

 یدتا شالت مظع لاها هلدط یدتا روهط هپ راح « دن رل هلوک

 ندنرلهدرکر مس كنیلعدحںوراو هب هیکب زوا یرغوط هسیاشاب ورس

 ورسخ یراهدرک رس دوانرا رکید هلی |كيدج یدیشعنودلیخد هکب دجا

 میهاربا ینا كب دجا بوئوط كردیا حب وت ییالوط ن دننک رحوب هیاشاب
 كناشاب ورسخ یدلوا فرطرب یبا رطضاو شالت كفاخ هلکم روتوک هکب
 و E کسع د واترا ل ر هشودلیخد هکب دجا قکر حو

 روهط هدنژهنایم یی الوط ندنو راسا قلا یجدرلنا را رب و هرلنم هلوک

 هرانم لوک هلو كرادوانرا لرد اه دافنسا یسودنک ن دهلداع كج هديا

 یداییبعهنس ها اطهرادارار قتسا هدنکلیلاو رم ص قبا سلا ف اک نولو ا بلا
 فنن هیعادكمامر وهراثءهلوک ییاشاب كب دجاهرزوایداع كل رصعلواو

 ).درک رسوب نکلیدرلبا ثدح هلا یکی رب هدرصم عقاولاف یدشود

 هلا یس در هدائاوب جدو ںولوا ہدنلا كنيلع دم هع چ رس یراراتخا نامع

 اوه منو هر د هلا نادم ا ن دکب مهارا نوکر نکا هر زوا تماوا

 تی سس بس TT سس حس
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 ۱ بریلوا ی و كالود ند- رکاوخ د هرصء لاسو ندم افو كاتشاب

 ریادهتراذیآ هزا> نو# اهب راع هژرتساه و كناشاب دجا هلا شاپ رهاط

 ۱ كاشاب رهاط دوم هب هب راک تا زیرا و را ما هدم ۳

 آق تا ارج لاحرو ز ؟لوخد هرمصعم رس هل تس هز اصا ر دوانراو

 ا ند صم هد درض رمان تروص كاسدم و نش كرل ر ےک

 ردلکد بسا هدا یرودص ندزس كرااحو یدلوا هوم

 قاوا م هعدق تالاومو هعاس ترشاعم هاکرس رماوا یصار کو زی و

 هلنروص نس>ورارا ینابسا رکن ار هدزکرانطووزرتسای نوا هل تح
 نسهعفدلوآ ىذا كنلود هک دباو نالوا بساتمزردنا بس هاوصح

 | بجوء یز ؟کل نساحار یئروص نایصعو تعااح کیت درک ره

 ۱ کج هیمهرونک تقاط و ردنوزوا یجاف كئود ارب ز ردندنالاح نالوا
 هوا ررګ ود ) رواس هدیآ طاس هک ر روا یجد یتیفلاسح ضع

 | اشابورسخ ) هدنارب رح نالپ زا ندنفرط ه رمصء یا را اباوج اک وب
  هطخقردلوا هدا ز یدشو توق هکسدت اجر یننج ی ورب؛دیاهلوا ی لاو

 ندنفوسرکسع هرگ دزوای رد بور و تصار ۰ اھا هدهب رمصم

 هلیسو دنک تب اھت یدر رب و ترص هرا ید قح بانج یدلوا یلاخ
 یکیدمر و یی ر هفولعو یدشود ترفاشو تش> و هتل یرکسع

 ندرصحینا هلبسس هناعا كناشاب رهاطو ردا مایق هنن رزوا هلتهج
 رد | مادعا اردغو طظ ییاشاب رهاطو مایق رای رب م دمب رلدد رافیح

 هنن رزوا یساع دیسا كد اشاب رهاط هد یدزب و ید رک ھنن اون رکسعو

 یدلاق نسهطباضص تکلع قعاوا لوتةموا لدیشلک هنفرط هرمسج
 هو>وو خا شمو الع لب رانا فوخ ندا دعتو لاظم لرکسع یلاهاو
 طض كتك ام توردنوک رکت بع ی دز رایدتسا هناع:بسا ندزب بواکهدلب

 هعلح هداون نولو | هحوتع هطایمداشان ورسخاما قدلوا دیعم هنطب رو

 كنا یسلدر نوجا E یارق *یلاها ندنکیدلبا یدو ط

 موك هنن رزوا كا اشا ورس هدک دشا تماقا هدطامد حراخ تودیک

 یدلرونک هرصم نولیئوط قرلوا بولغم هدب را نالوا عقاو هلکعا
 لزبساما زب هرزوا لاح وب كد هیسخاک نام رف« دننح نعوفعزب هت دا

 زمرک دبع مر: دصوصخوپ و ردلکد نک
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 ۲ ردررق» یودح هلناغرب واله یسهعفو ءرصب و رطخ لح هسوایرزواج |
 ( یدبا لکد مولعم یسارواا ) یدنفاهللاءاطع هلکهرب و باوجود |

 هرکص ندک دتا نار ذکر لث رفاو هرزوالاومو یدسک یسبود ۱

 ادرفنم یسبلاو دادخب مهدیارببدنرب هسیارولب روک بساتم ) مظعاردص |
 راشعاو ذوق بحاص هدیلاوحلوایسااو ماشر۶ا ترشابم هشااوب |

 بواوا راهتشاو عقو بحاص را ثمل نيب هلیبس> قلوا ندعدقنادناغو ||
 نالب زاب هثسسالاو دادغو امدقهو هلدیا روم هلباتلرکسعرس یدوا |
 تالرکسع رسو بواب رو تب روم اع رارکت قرهلواد کی اوا ۱

 یصخ ندفرط رر كلردیا هرباخ هل رکیدکیهدب وایدیاعفرت یردف هلناوثع |ا

 هرسود نالک ب شد یل لرارمبدن و یآرنانلوا نایهرد هدول ردو ٽر وش ۱

 هک هراح هب یدا ییوتلعم ید لرمهع یالکو ج .A ھلو | یاکو لاک ۱

 زتسمر ذاع قوچرب هدنتع هسواربدت هنرهو شایا تکازت بسک شدا |

 هه وب نوا صماختندةیلوسم نی راو دک یخدالکو N قنلو ۱

 کا دفا ںاکلا سائر ید هجرد كنتارأت هوب اتسا ا n اان

 مهم هلزوک ندنسهرباخ مقاو هلبایدنفا كب نءهع ندرود ص

 دارا هل هر ) ۳۳ ( هدر ز یراهزک فن هرات دعطق با ندن-هحهلوا

 هنلاوح  كداتسب رع مهلکزب رو“ لوا |

 دنيا ورخ هل الی نامع یس)در نوک یجتدرد نوا ثالوالامیر ۱

 هس عاف 4 زع قر هلوا ب ولفم اشاب ورسخ هده راحت ن الوا مقاو ۱
 ییس هعلقه نو امو د هلا لوخد هظارهد هو هع یر نم كفب4درب یدنابق

 یسودتک هلباناماو ناو باراک اتشار ر ورخ رایدشا هطاحاو ره

 هلارادوانرا مقاطرب نالو هداتمدج و دشک امدقم هدک دتا لس ه یدلدرب

 رل در وک هرمصءتواا یارانه هل وک

 لصاو هب ه ردئکسا اشا ىلع یلسابار طظ نالوا یسلاو ضش چ e داشاو ۱

 رهاط aly ی :ییدردنوگ هرس هه اط هب هب سصم یا رھا بواوا

a"با تسمه  aa ea arameصد ی سره  net n e nh marو  ` mene ۳ 2 en amene:ی سوپ یاس ی ی  



 ۱ ط مصخ Im ك هروثم دن دم هلا عوش یدخاوا

 ۱ ۳ را هرم ذ هساا رول و شهاوا الیتسا عوش دوخاب

 ۱ ی هرخد هلنارب رحم مدآ زویسشب حوا ندنفرط رصم ) اوج هنس٤د

 شد وس ) ید هدک دل د ( ردنکم كمردشو | 4 هنده كردنا هظف اح

 ۱ كج هدا ادیت سا یدآ ردقواو ی هرخذ ردقو ی دعس یدک یگ“ و٥

 | كنل اصٍا هرمخذ هلتوف هما ندنفرط ماش هنب زالوا لباق قلوب یک ردق
 ۱ یدتفا رکب ند رودص هنن ؛ رزوا ین د( د دواوا بسانم هالو ی«هراح

 ۱ لاح ر هب ییقت هرم> ذ ) راضءد لعید , دولوا م اش زالوا رمضم ) هداز

 ۱ قا لو هلغاوا هدیعد "هقاریم هرونم ه ده ندم اش ردحانحم هاناو.

 ۱ ص النعتسا هربخذ را دمر داش هد هسا رهاظ يج كوا یس ادغ كال اغ

 رب اھو هلا مالک فطء هرحا ددص رەد ( هژوا لات یلاسصااو

 | یدنقا مالسالا 22 هدودلوا نایهرد ییح یرلعل وا قبض ندفرطره
 هلهج و رلساهوابابطخ هن راضهب ن درائلوا فاو هنااوحا یاو>لوا

 | ىب دناوا را ا اشاب لغ یسلاو د ادغب هلکمد رول هللوا قی ضط
 ۱ دادش ) مظعا ردمص هنن رژوا ید ردبا لاغشا یلک یرلبا» و هدلاح

 ۱ هع راح كقارع روم هد وغار هدورر ییرلضراسم یسللاو

 ۱ مانع ض راعهر هدره اظ هئسلاو دادغب ) كعيد ) ی رواب هفیح

 | ید ندفرطوا ندنخب داوا یناطملجا كرایلاربا یبدأت كرا هو یدلاق
 كا تکرح هنس رزوا هیعرد اشاب ناسولس موح مو زاوا هس وسو

 اشار ساو هود قوچ كي و شم ردیاب هب رق ردق تب شب جوا هلرتین
 ۱ یسنفات ہد ۸-د دآوا فلت ی زادعمر لرلو هرکص ندنئافو یدبا شا

 كبك رڪ راد هسنلوا قد وشو رادقا اشاب لد ر دکر ک قلوا دوحوم

 | ( ردیا ج اعزاو لاضشا یلبخ ندبلبخ یعصخو حارات نب رال قوج
 ہند یییدنلوا نیس و ب وصت ندنفرط راضح راب دون هدک دید

 ییالوط لد :س عدو الب رک ) ی دقا هل ءاطعءهداز یدشفاقهها ندرودص

 هيد السا تدحوتهح بواوایلامای نش دو ی م را اورا اا

 رهسناواارغا هللا طیاست هنن . رزوارل اهو ندف رطر ید رلنا هژلیس هدام

 كفلخ نارا ) ی رایضءب ن دراو هدنساذح كمبد ( راو ررمض هن
 ی دود رد فوقوم هروبع ند دادغب كاب اخ وضو هد رايد

 چ یرزواع #
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 ۵9 ر> صدد ۶ ء دشفا ونک وش هدد ندنع> هل وا تور هله> و نسحا ۱

 هژواو صح رب یوو یروصر هتفرونپ زانو عرف ۵ لس هطوا دفد سس

 ید یظعاردص كد ( ردرهاظ یجهدا تاوهسبسک تاود داوم

 بواوا لاک هجورپ لالقتسا نالیرب و هرجاع دبعو ن دنوامه فرط
 ف دنعب دلوا نورعم 4 فلس E یس هلج اورو 5 هى

 عرضا هف> بانج هد هکربته ن ؟اما مو SRE | هوب درس هقرخ یزمغ ۰

 نادک.درب و باوج ه یدنفا راو د (رروبتا توق هعیقدهدزاسو

 رودص هدف دشوا رارک: یسیدرفال هئاعا هب هرونم هدم ندا ما هرکص

 تناعا ه هرونمه دم ) یدنفا ك نیما دم هداز اشا نیما ندماظع

 هرهاق صم قحا تیک هدف رم راساهو هلا رکا وس هب هم رکمذکم و

 ندااح همزال یسل ردنوک لا لددج لاو رولم لوا ندنفرط

 یکبار ردایهم و رماح یسللاو رس عم ) یظعا ردص هلکء د ( روس روک

 ندرمصع كناشاب ورسخ طة ردهرزوا كع کاک ارهب هنفس هلو رظنوک

 راسا هسا هدنروص ول رودا تیاور راض ەر یغیداوا هد قمایعیح

 نط صم دنشر سما هناسرت هنن رزوا یسعد ( رواوا سکعرب نو نوت

 شلوا علاش, س ال! نيب ود زامعمح ندرصعاشاب ر ورس ( یدنفا

 ج اتما ند“ هلیمارا كنب راط راعءنالوا هدف رطوا نیعلا لی, فسا

 ییولعم یییدناوالعت هیصنم رخا با لرع ندرصم هسخو بواوا هرزوا

 اشاب ورمخ رکاو ی دید ( ردلاقحا بلغا یسعا ل اتما. رعا قکاوا
 هنخر مظع هالود قرلوا لطعم ه۶ ل اصمو هساا زامتء ندر صم

 یدنفا قط صم دي شر «دعد یدسا فازعإ ةن ره ج لوا شهر و

 عوش ندشب وسو انشا همخد راد دمر هد واوا لاسرا ها هرصم )

 ردص هدک دید ( ردنک« علوا لاصتا هب هدم ن دناو هنس هلکسیا

 ها ذخا لغو كجروک یدقنمطاح رادوانرا نالوا هدرصم) كبظعا

 ۳ هو رواوا فلآ هسا مه راردنا بوس ةن راو نهش ی راکدتنا اعدا

 كن هيلع تلود ) یدنفا نط صم دشر هلباقم هنبعد ( رلبا رخت شا

 هلوص> ینص هربخذ هک لاستحا رویدبک ب واوا فلت یس ها ردقوب
 نادراصح نکرد ( نوساوا عياض هد هل اوب نوسراو هلا رک داک

 لاصبا هنس هلکسلا عوش هلاارمشا هربخذرک مل دنا ضرف ) كتر
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 هطوب اشسا یراق داوا شمرک هرم زونه رام هلوک طعف یدیلعالوا ۱

 نط یراح یذوهن ی نکس ولامع هدرصم الاغ تو: اوا مولعع

 یدروب دیا نطولدمرولب و و ی د نکا ۱

 قوئصو شمکعدللا راتع هلوک هن ضم ج ورشم لاوئمرپ هسیا هداتاوب

 ید رانا بولاق یرکسع یلیا مورزکلا قرهلب رایج ندرصع هب رکسع
 یرکفراط كالع دج نالوا یسهعشج رس كرااویدباشعشا رب هل ارانمهلوک

 ب ولیاق هرافازوط یی دروق ن وا لما دیص ب وجوا هدراکسک وب كب
 ىدا لکنمك. قم اوط

 هدانا ید دلوا ,دنع مضاح هرزوا كتبک ءرصمارح اشا یل د هسیا لاح هن
 مظع فسأت ثعاب بورتک هی همرکم کم ل رابابهو ح ورشم هجورب
 ریان هداب زكر هيلس ناطاس یسهلوم رابخا یراق داب ریش قجملوا
 باسا كل هرونم هدم یراب نوساوا هس رولوا لصتره ن دنکیدتا

 ايهطد وب د نوسالوهراحرب هنس هلباځ یاهو و و نوسالوا لاکا یسهظفاح

 مالالا حش یتوک رازاپ یجب زوهط یرکی لرفسص ہلکا ن امرفو سما
 هبادیم یلاوحا كانس رع هدف دنلوا ت رو شم ساح دفع هدنغانوف

 یدان,د نوسلپا نا یر سکره ب ولیوف
 ۱ اابدمخ هیظعا ردص كندنفا فرام دم هدازب رع ندعاظع رودص
 فیطات ت نملصمیار هدهسلد ردنح وک یزمس ردعن رهاشابدجارارزج )

 راهشاو رها هنفرط نوب اه طخ اب یسایاد اما هل هراس و ورخ ذ هبهرونم ه دمو

 ینیدلوا هرزوآق الت اامدقمهدب ودنا قاصنا هک داش هوا فی شت هللا

 ( هیلبالاخدا هربخذ رادقهر ههروئم هن دم هلیس هطساو ناب رع مشیاشم

 | ۰ دکدلب وس یشیدلوا شخاوا ارجا رب دنوپ كیادخک اباوج هنس ٤د

 | هلبا كرت یتولت نالوا زوک رم هدننلبج اشاب رازج) یرلیضءب ندراضح
 ۱ ) ردنا ت» ور تلوهس هجورپ یلص م هسا سس ود هن دو دادما هک

 ردص یدنفا ران دجا هداز یدنخا قحا ندرودص هدم کیدید

 هدهناهاش دزن یروطو ع طوره لرکللود باثچ ) كردا هجوتهیظعا
 تلود روما تکراشمالب 0 دلاےزکغب دلوا رهظع همان لالقتسا تواو الوم

 % ر
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rir $ی  

 بل اط هر ھە تلابا كرهبد مرر ويلو تادراو ردق و هناود ےس رخ ۱ مرګ هلی وب مرسسک هلب وشو كلردیا ثح ندنس هقباس تامواهم نالوارااد

— 

 ت ادراو دی زر ندنفیدلوایس هقاض» كلن رخ تقواواهکنوجهدفدلوا |
 یدنلو| هیج ول قلاارمصم هنسهدهع هلرازو هبنر روپ هلینایط هت زوس |

 یسیکب راکب ریارج لصالا ف هسیا ت اذ نالند اشابیلع یلساب ارط وبشا
 "لر یداماد هنب رپ هدننافو كناشاپ دمحم بولوا یس هلوک كناشاپدج |

 تقولوا لع دیس یردارب یدیشهردنوک هلومت اسا هلا ت اضورعم یا |
 هيا شاپ نیسح اب رد نادوبفینا ب و وب تاذرب ذغتمو ربتعم هدهاسر |
 كره دتا بصذ یسکبراکب سابارطیا یحداشاب نادو د هلک ا هیص و ۱

 سنوت بوراو یدیشه ردنوک هسلبارط كررب و یکو رکسع هئسود کو

 هامدئج ها یسیکبراکب سلبارط نالوا یردارب كناشاپ هدوج یسکب راکب |
 یسلبارط اشابییع هلکعیارارفهسنوت ييراکب كردبا هیلغ هدشناهنو هبراخم |
 یدصن هروعشو قسفعاوناو یدو لظ هدابزكي هنسلاها هدک دا طبض |

 اشاب هدوج هدلاح ی راق داوا هدکتنا نم نااوز یس هلج ندنکیدتنا
 جد یلاهاو هرصا یا هللا ت دوع هسلبارط كردا عج رکسع ی ردار |

 هلتروص نهر او ڪ ندزهداژ هوجو هش رزوا یرلتیا ماف ه:هیلع |
 هکب د ارعو رارف هب هی ردنکساابکار هب یکرب بولا یت اق لد یکیا |
 یدنا شلیا مارکا هلیااطعا قانوق القتسم هنسودنک یخ دوا بودنا اجلا |

 لد یا روک ذم ید هد همرکم هک ن ودیک هج هدنس هنس ید ژویکنا ۱

 هدلاحوبینا بواک با سابارط ندنفبدلوا شلاطهروعقو قسفهباوناق |
 یراهحوح لوا ندلا هل ااهتا هیاشاب جاطاریما لاح عوقو یک یراکدروک ۱

 هشیوسارح اشاب یلع هبرزواكنوب راشلوب یتلاصبروکو ته زوبو راشلا |
 هرمصع لّرسنارف هدعاو شا تااخد همس هاج كاکی داره هب ب وقیج

 هلا رارف نداروا قلارارپ بوئاو هدرلهب را ربارب هللا كب دارم هدک د لک
 هدالا كنوبا م یودرا یدیا شاک هنسودرا اشاب اض مرکآ رادرس

 هلا تار رحم ییسودنک اشاب ایضءداتعجر مزه هرزوا یییدللوا ناب

 یدبا شااق هدنداهسرد هرشدتفواواو شهردوک هئداعسرد

 هدب دم ت دمو شفاف ت رهش ءوس هلهجووب هدن رافرط ناتسسب رع
 یسلاو صم هدنقو هل و كص شر نالوا شروس هدنسهراد تاکبدارم



| 
 ۱ ترازو هباوهع ۳ درو ر تدعر بودا افتخاو رارف نکیشعلوا هدارا
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 | لا شاعم شورغ زویسشبو افلا یترازو لوالاناک هدنماتخ رفسو اها
 | هل خادم هنکلمروماهدک دلدا الجاو نن هرزوا كسغاتمافا دىلو ياك

 | هدنغاطرونکت هلفمالوایاخ ندهلداحو هضراعم هلیهوج و لو یلک كردیا
 ه دیرادورو ها ساک قرق كئس ایعشا ولغاط یدیشلدیا نامرف اقا

 | داحالا هلااثشا بولوا ناور هفرطوا ناذیتساالب هدنننمز دادا هباها
 ۱ نکیشلوا تازاح قفس ندتکیدلا راسخ لاصدا هب ههبطء لاها

 | هلرغاصس تخم هنا قردكلواوفع یمرج هلنءافش كناشاب ىلع یاد هبت
 | یدیشهوا لقن هنغاج- بحاص راص>هرف هرکصخدقدئلوا اقبا یترازو
 || بیت هلیسمالوا ندنالاح رووا سومارف ئاسا نالوا ه هیاهنلود نکل

 هی اشای ناعع یجرک ناتو هدنراو> و برق هدلاح یتسدلوا مععم یار <

 ]| حورمشم هجورپ یدیشهلف ربخ ان یسارجا هرزوا یت ءالواتشخو بجوم
 | یمارجا كم ما وب هدقدلوا رومأم هضناج مورمضرا اشاپ نام
 | لئاوا اشاپ لیلخ هاغلواهلاوح یاعحااب هنلغوا النم ییایعا ناتو

 | نک ااا مرج یک هدنحراخ كيارس هکر هدالوالا یداج
 ۱ مادعا ینسودنک قرهنآ نوشروف دن رزوا ندف و رط ره رأوا هدوصول

 ۱ هنلغواو قلیش ا یچو ف هنسودنک "لب ام همد وب كالغوا الثم ردرلشعا

 ۱ ردشل روی ناسحا یرهنر قاروشلس
 !كینالسنالوا لعهیسهسبالعقاو یسل او یلبا موراشاب یاو حو رمش م هجور

 ۱ هد هظداحع سا ناک اک ك اشا رهاط قر هوا هیحوت هیاشاب ورسخ یغاصس

 ۱ یظداحم هروتمهنندم نانو هدفرطاوا د هیج دیک یلاو یکی هر مص مو ماو درب

 | :یدیشا ردنوک هیلع یحاوا نمط نقب راصوصخ قملوا ماتم اقاشاب دجحا
 | :دجناواشاب رهاطهسیا تفولوابولوا لصاو هدرفصرخ اواهرمصمررحاوب

 ۱ ك میهار |هدنماهمقلم هاش اقوشمربک هرمصمرلنم هلوک كردّکیرروداشاپ
 ۱ * ردشمالوایربث او ےکحےج 2۵ هد رص كنهرو ۲م ماواندنخا داوا شوب

 لک قلو لاو رو طض لرسم هدتفو شوشهو لګ رب هلی ون

 هد روه یس هعفو ابشاب ورسخ ح ورشم هحورب ن دنغد دلوا هلتسمرب

 اا لج یلساباز ط ندلاربم زم د هزنص قییدلوا:ۍرګ یبسانم
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 ا يفد یا یا نرم ار وت دچا : ندا ||
 ههمده ع ولد ردشاک مزال قیلعق همورصرا ر زور رادتقالایوف نوعا |

 قلا وطانا یخد هیاشاپ ندلا ءالع یناس بونلوا هیج وت یتلابا مورضرا |
 ۱ شابا ددر ادا ه دکمانک بودرک مو رضرااشاب نامع ردشلرو ۱

 | توتلاق نسهراح ندنکیدم هدا تراسج ید هتفلاحم انلع هد هوا |

 | یسلاو نوزب رط اقا لا یلدا مو رض را هک وبلاج یدلوا ناور همورضرا |

 | هلاحا هتسودنک یخدیمادعا كناشاب نام هیحوتلاب هنسهدهعاشاب رایط |
 ۱ هبیلاوطو | كناشاپ نا لبا م ج هاك زکاسعاشاپ رایط ندنک و دا شلرو |

 هدب ورک هعورضرا ناب نام ك دا هطاحا یفارطا هدندورو ۱

 | فورس هلا تواقشو یت هدیلاوحلوا با یصت ییصوصخ كا نصحت ۱
 | نسح نالوا شعارودص هینس هدارا هعود جافرب هدشابیادعا تولوا ۱

 ۱ تدسستح تربغ بودا دا رعتسا نریم مان یلغوا یگ یل ەعلق ۱

 ۱ اه هثشی دلو ا شمچ ج رکععهرزوا كعادادما هیاشاب نامع ی ۱
 | ندنرلاشاپ نانسدرکو نیت یسادننک هرکس ردق ك نوا اشاب رابط |

 | یدیشعا قیفرت اکا قیر اسو هواشا , دوم هلبااشاب داره یفرمصت« شوم |
 | مو هرزوا كمربک همورضرا ندلوفکیا ییغوایم هلبااشاب ناک |

 | مورمضرا یک یرلکدتبا رادتبا هیهعفادم یرکسع اشاپ رابط هدنراکدبا |
 | كناشاب ناگ هب رقبا موعم هنب ر زوا اشاپناغ بوهیحیخد یسللاها |
 | شغا تفرکو ذخا اشاپ دارید یتسودنک بولوا مرهنم یرکسع |

 یجدواو هیاشاب رابط بوسک ییشاب هه رزوامما نالوادراو ندیلاع بابو |
 | ردشهردنوک دلوناشا |
 راصحهرق دیر ندرلناوآ منع ی .هلازاو مادعا ههاود.دناوآ اوو ۱

| 

 | ههورمضرا كناشاپ ناغع هلفاوا اشاب لیاخ قرص یاس باص |
 ۱ ردشادا ما دعایحدوا رک صدد اتع رڪ ۱

 | یزاغ نربارج بواوا یلهطا هجزوب لصالاین اشاپ لیلخ هیلاراشم لوقف |
 باسنکا نتمدخ قارادطس هلردیکحو نانا هتسواداشاب نسخ |
 ینلاغاهامس هنسهدهع هدنکنارکشعرس لیمععا كنسودنفا هرکصفذک دا ۱

 یدیشلروب هبحوتیناصس زوب زغا هلترازو هبت هدنترادصاشاب ف-وو
 ۱ ادعا قردلوا یهاشداب بوضغم شات ندنن ادعتو ماظء نالوا عاو | ۱
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 | ج یتاعوفو وارد هن كلوب راع نالک هروهظ هدب هراکناو هسنارف |
 | ولشاب خد ه دنفرط یلبامور نکيا هدنادبم یسهعلاسطم یکج هلی هلوا |
 | ىلع للناد هبت و ندنخج هیمهلوا نحو لاح قفاوم قاراقیج هل هر, |

 رعس هنب رزوا یرلنابعا یا مور نون هسنلوا رارمصا هدنساشا كناشاب

 1 ندنسهدهعاشاب ىلع هیلا راشم قلانا یبا مور ندنکج هلک مزال قچآ |

 | هیاشاب دمحم ناو ريزو ین مصتم یتاجس كی ال هلبا لب وعو فرص
 یدناوا هیجو |
 | دهعن نب ره راو بیدأت كنیضبف هرق هلیالم یلع یرلنابعا یلبا مورو |
 ۱ هن راقرط یغاط ر وكت یک یراق دشفرص ندقرط هنوا هد هدا راشعا |

 | ندرکسع لء یان ندعوا ظوحمل میرال با راسخ راصیا هیارقف هما راشدنا |
 دیمکنزا بواب ردنوک هنفرط یلروج هدا و یراوس ردق ك زکس یدب |

 | هقغب ندقدناو|ني-هت غوشاب هبهقرفوب اتشاب نام۶ رپ زو ینرصتم

 ۱ یرافاضلا هتعج و هلاهيقا ورک اسعجد كش رالغ وا ناجع هردو هدازرابج |

 | یدقلق راعشاو ما |
 | فطاع دج لام ردص یادنهک یاو کرازاب یجنزکس كرفصو |
 | امدقم هلا لزرع یدنفا نیس نسح رادرنفد یوک یککیا نواو یدنفا |
 | یاذخنک یدنفا مسن ميهاربا نالوا شا یاادنک هلاکواب و هلاسصالاب |
 یدلوا رادزنفد یدنفا یدیف دیس یقوئو یلاع ردص |

 ۱ هن ر زوا كسا .هشا ولعاطامدعم هک اشاب نایک یبرک یسلاو یوطااو |

 | یسودنک تباهنلردیا بیرخن یبامورهدیدم تدم هلیبسح قلوارومآم |
 | یدیا شاروشآ هناح یوطانا ها بم رهنر ندنشدلوا اب رب هنلود ید |

 | نالوا ناربم ربم هلنابب رشنرپ نکیا هدیلبا مور بولوا یسبشاب لد كلا |
 | قتوف كناشاب نامو هنغب دلوا صرب شک رسو روسج اشاپ رع |
 | هتخیدثلوب ممصم كلروت یشبا لرهلبروشود یتصرف قلارارب لبا لياقت |
 | صف هنسهدهع اشابرع هلرضرف قخاوا قیرفت ندنسهراد كنانم |
 | یدیشم وا هلاحا هب هداز رابج هلامرحیمارج بینرتقرهئاوا هیجون ین |
 ۱ بواوا تصرف یرلمدآ كنهداژ رابح نوک یُغ-ٍدلوا لخاد هر هب رم هی ۱

 یدلوا شلرق یدائقرب كاشاب ناوع هل رلع | مادعا یسودنک ۱

 | یلوطانا هرزوا قلوا همدقم هنسارج برتر ید كن اشاب نام ه دعب ۱
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 ۱ مقناو هیع نا بویمهبالکا هلع ال ی زءهوم نارابعو هط وس ۳5 زا

 | قلناطسم ماع ردا راتعا هدنس راد ییاوقا كت هةلاس ءالع یابءاو ۱

 0 یییدلوا ند هقرف نالوا لام «راباهو ید یتربچ خرو» رلبدید رد وب ۱

 | ییدشوا لیص هدالاب هسیارلساهو رواوا نایتسم ندنس هدافا قایس |

 | قب رط لا طارفا هدان ز كي هدباب وب بوقاب هلب بن رشم ه هلجج هرژوا |
 ۱ یدیاراش | ارضا ندقح |

 ۱ ( هعوتم تاموقو ) ۱
 ۱ لصاوهئداهسرد یربخیرلک دا السا یقئاط كرا-اهو قیاس لاو: ہر |

 | یزهظفاح یابسا لایک هللاسرا ءروخذو کتب كم ودا ا

 | ورمسخ هلیعوق و لالتخا هدرصم نکیشملوا هلاوح هیاشاب ورسخ |
 | تربحوسالتبجوم هتلودیالک و یربخ یکیدتا رارف هشناج طابهد لزاشاب |

 ۱ یدلوا |
 | هن-دناج هبلف كناشاب لع لناده یسلاو یبا مور هن« نکس هک وبلاح |
 | .داحررب دعباعف قرهلوا شالئوفوخ بجوم های شا ولغ اط قکرح |

 | هدراهبلوا طف بور_وزوس هش راکچهدا تغارف ندنواقش هل ناکسا |

 | یشابسش واج هلا تدوع بال و اشاب ىلع و شارب و رارق هشنآ ارجا ۱
 ۱ توراوهپ دیکنآ یشابشواح یدیشاردنوک هنیااج لبا مور اما ناجع |

 | كنضيفەرق هلباالم یح ندایقشا یاسور ردا عج یني رلنابعا یلبا مور ۱

 ۱۰ نا رم تع اقا هد هرف كن الم لع هدنرلکدتا هرک اذم یصوصخ یراناکسا

 | كناشاب ىلع ىد هت بویمروک بساتم یلقجافوت نالوا ندیلبامور نایعا |
 | ك افعض و ارةف و هنن زوهط هعزانم یلک هسبا قک رح هرافرط ورب رارکت ۱

 | یلغام وع یتاوغا یلبا مورو یجهلوا یداپ هش رالوا هدید تراسسخ |
 | نده راح نالوا عقاو هلبارادوانرا هدهبلف امدقم بولوا یکلد نداشاپ |

 | کودنا لوح ام بلغا یسعنود هئس هیعاد ماقتا ذخا ید كنا یالوط
 | نيت ند:ورط هدسالوا هیحوت هرب زور لدنعمو فص# قاانا لنا مورو ۱

 | مهبلا موم یعفدو درط کنابقشا هلاب داحالا هللا خوبشاب قج هئاوا |
 | دفشن و ی راقدلوا شلیاربه# ید ضح هعطق رب هدا امو كل ردیا دهعت

 | هند اعسرد یشابشواح هلتهج ینج هيم هلوالباق تمصههب وست هلتروص
 | ندف ةرط رو یا یاهو ندفرطر حورشم هجور بودبا تدوع
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 ن دن داوا ت واذ ییلک دانی ید وجوم كنارفن هللا ج رخ یراقدلا |

 كابلع دج هدربصم لصاا رداک د مول م یب دلو ارا دغم هی ةقیقح لرکسعوب

 بوتلوارسک, یوق كرلب رک هل | یسهیلش كنهب رکسع هر نالوا عمجهدنشاب ۱
 یدااق ه دملغد تسد كرلبع هلوک هلی رکسع ینا موروبشا هب رم ےہ *۵طخ ۱

 | یبا م ور نکللب هلففلوا د رط ند رمصم ر رب ر رب روا ینه ریرعاب و |
 | ك مها راعي كنشک حوا عم یسرادا لرمصم ند: دلاق ی رک سڪ
 ۱ یشیارب نورعم ههح و موم كسانو یدا هدندب كایلعد ع هلبا یسادر و

 ۱ امو ندنکید رويدا تا ور هانا تعجارم ه ییعدج هدب وديارو هط

 E یدبا هدکعنا دنا یراتعاو ناش اهو

 ۱ هدرضح نان وا مدمت هر داعسرد هدک درک هلکش وب یسهرادا ما رص »

 ۱ ادا ا رلب ربع: هلا اشاب دجا ه دعب و یس هەو اشاب ورمى

 یارمارک | ق ر هل وا بارطضا راحود یل ھا هنن رزوا هتد ی راک دخ |

 || بارخ تکلم نوع نونب رابدیسلوا شماعی ه دب ولوا بب رق هپ سصم
 ردشملواریطستو جرد یودبا قجهلوا
 ورخ ی ودیک هنن رزوا طایعد كب نسح یردارب اشاب رهاط  داتاوب

 | ندردوانراو ناب رعو نم هل وک كب ناعع یسلدر و یدلوا ىدا هاعقنا م

 | یدتاتع نعربارب جد یلعدم ید یکه فرطاوا هلبا احکتسا رک د یلک |

 ۱ جاطاربما هددس دنلا ه رها نورد ص٥ لج بولک هرصم حاج هم دوا

 | لاخدا هرمصم نورد ندنغد دلوا بوسنم هاشاب ورمس> رکسع یهدننیمم
 هژرلن وب راب رصکب ناشاوا عج ندرصم یدیشلعار هدجراخ بویعلوا |

 | هدوم هندم هدااحیرلفدلوا خلاب هزوبشپ كم یکیا یس هاج كره ریدارب |
 | تدرصمهدلوالا عب ر لئاوا هل اعع:سا یرلنوب اشاپ دجا یظفاحم |

 ۱ یدنیک بوقیج ۱

 | هرصع یراههاشالعاو یر لاسر كرلباهو هدندود كحاحح هرک وب ۱

 ندنوب هدرمصم هدنرلک دا هاا طم یرلنارصم یالع بواوا لصاو ۱

 ادب هفرف ییا هد مصمو یدلک هعوق و هبهذم تاثحابم یلیخ ییالوط |

 | جد یرلیض+ب رلیدتا مکح ود یراخو رفاک هرا-باهو یرب بولوا |

 4 كرانا عج
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 | رابدآ هدتسارا نسهراچ كلوب ج رمضم یارعا هلکم ابک نانیبطا هقلخ ]|
 د وانرا نالوارارب هلکناو ی ردار اشاب رهاط ینوک یش! نوا كرفص |

 نیسحیگلابهد هعاقو را دلا میلسا هبهب سهعمیا را ی هءاق یژهد رک زن ۱

 یدلاقیرکسع دوانرا رادةمر هلا ناظبق |

 قیاسلایاکكی میهاراو یدک هیدن راثم هلوک هش هب مصم*هطخ لصاطا |
 | یدلوایماقم ای اوهدلاح ی دلوا هی رمصعیارعا یاوشیپ و دلیل |

 هلب رب كکبدارم هرک و نکبا ذوفت كي رش هنسودنک كدا مامدقم طقف
 بویلوا هدلا راثم هلوک نکلات شنا هرکوب هدرب و یدک كب نام یس در |

 ید یسریک هرصم ل رلکب هک ی دیا راو هب رکسع وقر وشراق هرانا |
 راعشا هدالاب هی رکن هوقو یدیا هدنسهباس ك رانا حورشم هجورپ

 هلنا شان نتسحان زد نادوقو اشاایص فود امدعم ء رزوا ینددناوا

 گیتس هرصم ندقرط ره هکر د رکاسع یف وزو یاب ا درک ه سصم

 | لاح هدیلبا مور هک ی د شلر دلوک ندیلنا مور ید رانوب هدکدلردنوک
 یخ رلئوب ېک هبلذتم ه ورک نالتد یسایفسشا واغاطو نائاوب ه دن ایصع
 یغوجك هدلاح ین دلوا كعد یرکسص ولناعع شف الب وط ندفرطره

 ندنشدلوادوانرایخداشاب رهاط لوتعمنالوایرافوشاب بوتودوانرا |
 یا مور ویشا ن دذ: کیدلر وک یراهدرک سدوانرا ه دنادیم هساوا هنرهو |ا

 تقيم > د هوپ اتما نولیرب و فات دوانزا هدرمصعهش رک ||
 ی درویلبقاب هلب رظن دوانرا هنس هلج ك رلنوب ن دنغیدلوا عالطا هلاح ||

 ییا مور راسو لهجرفروسجو رویغ قوجرب « دنجما كرانو کو لاح |
 هأغا لعدم هعشجرس لهلاوق بهیشاب ران و و یدیاراو یرکسع
 صاخو یس ره نه كن ۱ یرکسع یهحرف صوصایلع یدا ولغا

 یردارهدنر هدقدئلوامادعا اشا رهاظ قلاسلاوشرپ یدنا یرلشادل وب

 جه بوروک ییتراهم كنيلع دج ہیکل ریل م دهسبا شلاق كب نسح ||
 شعلا ةا هلکنا ه رزواكماع تقرافم ن دنتنواعمو تفافر كناهدنفورپ

 یسودنک بوااق دنا لعد یسهراداكن رکسعلبا مورنوتندنغیدل وا

  كناشاب رهاط هدلاح تقیقح ه دهسا هدقعلوا دان هلناونع هعشچ سید
 كيب شا كرك عو یدناوا یلظفاح ؛لرصع ییع» یرلوا عاق فثماقم

 )زهدرکر س ەھ اوضا كتو ولو طةفرد دیقعهدنح راتفصاو ددل ج رخ

 هک عباس ۳
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 یساتفلخ ی وتکم هدشاوو ناکردوج بودا تابرسا سارا ناک

 ۱ ايضط ف سود هد:هددراو هر لوم هلا تم دحر قلارارب قرهلوالخاد دن ۳

 : روا ال ءا ك ىد رالو قعارفهخا ی د.شاوا یباک ناواد هیاشاب

 یدلیا ادستور و نعلیج هدنفرظ تق وزا بولوا تادرب ىل هعب رفاح

 سهعوین اک رانوبا او بولک هلویاتسا هدق دلوا مظعا ردص اشاپ اض

 هدننافو كنيد:فا قداصو یس هةیلخ شاب یب وتکم هدشادب كثب رفس

 هدق دلوااد کک یدنفا هللا دعبس رادرفدو لام رد ص" ی ونکم هنن رب كا

 هاکہک لام قوح كي هنلا هدنهذ رمصم یداوا رادرتفد لعغااب هنب رب كلا
 هلو اتسا قرهللوا لزع هلبسح یراوطا ءوسو یداک رورغ هپ و د: ک
 بلاط هترازو هلن ااهعتسا ندنءارادرفد سهم یدنفا فرش یدلىاتدوع

 شل :لوا م ارقا هرم هلا ق وا رادّفد رار ؟ن هج ر بحاص هدق دلوا

 راطخا اا و رخ ییناتیعم حطو لرکس عة رار هنشهب و یر یس

 رکاتسع هلیس هعاا طم رواوا رادم هفراصم فی یخ د وا بودا

 هدنسدابم کالالتخا نالک هروهظ هدکدتا عطذ ىن راجرخ كنهموق رم

 یدلافهدرصم هجر بحاص تواواروبخ هرارف ندرمهم اشاب 2

 روهشم هل بارد غو طو روج تباغ یدلوالوتعمهدنلا راد وارا تدا هذو

 مدار ردا و کر <S ۹1 ةن دغا هاو مس ترا ۱4۰ هدنعج لام

 دون : لطف ندک دشاادب دا زا شو شتر الا دنف رط هنس شب جوا بولوا

 هد ګا تقوزا هلغلوا ی كادسک كي . تار طوفح راسو قاتوفو

  قشپراقهب وب هکر وب هلوا كعد  یدریوتری> هیالفيعجلامردقوب
 زوسرکحو زودلد هل ول كنهامزو رویک> یتسارح كالع سکر ھ هدراتفو

 موش رغلامو ) رود اتش ندنلاعاهوسكرانا سنا بھ ياءوقو نالوا

 مهسغ اباماو رغب ىح
 د هلبا كب ھارا كب ن امعیسبدرب ینوک هبنشهب یصکیآ نوا كرفص
 ینج هلرشاط تیعج بودا بالر تفایضر ه دینیع سصق ن وا لع

 هبدهو اسکا راتعلخ ه رل هد رکر س نالوا یساقفر هلا لع دحج تقو
 كب نسح یرردارپ كناشاب رهاطیند ینوک هعج یسادرذ یدادیااطعا
 هدهراناو ی درب و تفارضرب ید نوعا یرلشادفرآ هلا كب یدبعو
 ندنعیدلوا ,دنلا ژدوانرا هعلفقو یدلرب و را هده هللا یابلا رلتعلخ

 4 هعاح #۷
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 یرکسع نکل ی درب و تصخر هنفدكراافوتم ی دتیک هنغانوقو دنک

 هداعا توروئوک ها رها نالوب ەدە رج ۳ رلشاب ید كنسکدا یس هقناط

 راب دداوا نفد قرهلوارمشاب ندن راک دعا

 دوانرا یرلنوب حورش» هحور راک هنلاح كراد وا رو صع هدرهاط دلو

 هرکیدک, نیذرط هدلاح یتیدلوا شابا هظاحا یرکاسع نایرعو نمهلوکو

 تالوک امكن رو ص۶ قحا بولوا دن هب راسح نوک یکبار قره كنف

 هککود هلباهاک بور دا بوطند هعلقدوانراو ندنف؛ دلوا یاب ورمشعو

 هژ.ااشاب دج او رلیدجایرومق هللا ناماو یار باطزم ہرا ندن راقدالشاب

 یسومو لسیععا نالوا یرالناق كلاشاپ رهاطو یرلطباض كرب رصکت وب
 راددردنوک هب ییبع رهو ییاشاب دجتا دوانرا هدنراقدّمیح هدکل رب رلاا

 یتیرانویپ هد هب رصان ځد كنسکیا هدعب رايد روتوک هءربج یزاغاوب و
 هنن ردارب هرکصن دک دعا هناراو ضرع هتم رح کناشاپ رهاط یب راشاب بوروا
 اراب ره نال اق هدرهاظ هلقو رابدرا تج ۾ هعاق هرزوا كمي دقت

 رایدت اراسیسا هنفرط هیطاص هرکصندقدلا نب رایشاو ی راح الاس

 یرعلب ردقزورشب رلنوب هل لا نابرع هدلوب ید ینب رلیش یان هدن رانا

 رابدتیک بولوا ناورهلوب قرلواناب رع هدلاح یرافدلوا
 همان لع دم هلا كب ناعع یسبدر و كب مهارا رالالد هدلالخ وب هتشوا

 رلکرت نالوا ینتنم هرلب رککب و هد کعب ناماو نما ن العا هقلخ قردلوا

 هر نورد حوفحوف رلثم هل وک و هدکندا درط ند رصم مولا لع

 زلب یا کرک
 یدشفا مار هللادسع یب ذم انزورو لعد ینوک یر نوا لرفص
 رادزتفد نانلوا لتف قباس لاونهرب كب ناوضر یس ادنشک كکب ےھاراو
 زورحوا رلیدتنا طض نس هکر ںواک هته اخ ك دفا ی ر دج

 یدقیح یسایشاو تاره وع فلوسك كب انیمه و یدوق كادتک

 یدنففصاو هدنقایس نایب لاح ة جرت كن دنفاییاحر هلا یوم یافوتم
 يلوا كلاخار ةف صخهر نکاس هدنفارطا هبهانوک هیلا یوم هک رد

 هدنسهس رترخ كن رب ند هباطنک اسهداشاب حارج هدنتوابصلاح بولوا

 دوش هدسب و هیاشار یضیف نايا هرکصت داد دتنا مولف لیصح رادقهرب
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 رلیدلوا نا هتعحر یک ینیدالشا i بوط د ناززوا کو دین

 | پ ولوا نکاس هدنسهاخ یهد هدواد كاکب علو اشاب دجاو

 زا در كوا ER ۲ یتیدالشا ۹31 رثب ۳ ید هنن نزوالتا

 ۱ كب ها راهطوا ندید: ا یدلغاط یغوح كر لب رک وار و یدلزوج

 نیل كن اشا رهاط بو ر دنوآ تارب رك هعطقر هاشاب دچا

 نچ هنجراخ كن هدلب دور نوا تعاس ید یسودنک و كا ملست

 ۱ ندرمصم اشار دجا ی دابا فیاکت ه دهیعمطق تر وص خب اصوصخ

 همدا 7 یوو کنار رو هل مزج یتفیدلوا هاچ هقشب ندک بوڈوواص

 نو-ردنوکهودتبا م الس هکب میهاربا طعف ردلک دلباق كع: علسد یرللن اق

 | رکفیج رس طف زا هلوا لباق یر اضحا هود ی دعه دک دید م هقی>
 هرس ندورک هل. !لیمح نک ایشاو رولک نیلحایص دوخاب ہیک دز .ود

 | هدرصعتفواشاب دجا ندد وا ید هراح قشر بود رولر د شدن

 هنناب كنبلع دح قر هلد را ندنا ی همانزورو اد و رادزتفد بوش
 یدرتسوک لوق ۳ هلا يسا راهطا ۵ دنر 5 دتا ایج یا بوراو

 هد لزوم وایعابلایرلیش فش هلا كر” هدنعانوف یفارغآ هسیااشاپ دجا

 | ج راخ ن دحونف باب و رایدتباا خب یغانوف بولک رادوانرا یک یب دقیچ
 ۱ 1 Ka EE قو> زور اوکو ناب رعو دوانرا .od نر دّفیح هره

 رار هليا رب رصکب یک هد ت٥ كج ر وک یب راق داوا ی
 ها وک و ناب رعو دو را یدنابف یز و بو رک هرهاط لو

 راد هک ہدنفارطا ردا هطاحا یاد تیعج ر بک
 لالدرپ هدنک وا ی ر ده هطبا-طروم | نعل هطرش لاو هرکص ندماشخا

 ندا هلا كب مهار ا تالو اح بوزک هدرصم نورد هدلاح یقیدلوا

 ی دردتا اد ويد ناماو نما هب هلج هرزوا یه با كالعدج

 تراغوبهن نغانوق كناغافسو یمادنهک اشاب رادوانرا ن .وک لواو
 | £ یبادرف کک هتغانوف كنیدفارادتفداغا فسو و رایدلبا |

 بواک ودمع اقاعتمرلی دا عطف ین رلشاب جد كدتکنابو دیک هیاروا

 جم نمک دعا بهم نساروا بودیغاسط ناخ نالوا شاک هبا-«و
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 هل هکر نوسروط هلل وش هک رع بولوا دا دوساو ندا فیض ۱

 هرا نا ورد یدیا هرزوا یناسا دوانرا یماک اب رنک ۱ یدرلبا ماکتزا

 یدروئاو رامد ۲ لکتشلا بی رغ هدناحم تولوا لث ای هراب و کو |
 هرزواقغاحاکا ید شاب واو لدارا ماطر هدق دلو تر هش هلهجو ولو

 هدنر وط لاحو د-جو لهاو كر هریک هنن راتف او شا و رد وارد وارد

 یدا راشم الشا ak وس راز وس انف انف ودد هرفوص تانک كردن روک

 ورس> یلاح عفاو اشاپدجا هنب رزوا یادعا هله جولوا كن اشاپ رهاط

 هرکصذ دک دت اراطخ| ساک هرمصم لا سالا مانحیلعو راع شا هب اشاب

 اکیا سالا ی رلابا توعد هتعاطا یلیعد تو زا و هل ءج یا شم

 اشاد جا ) عدم هدنرلک دتا میل یرماو هب ی یعد2 تورا و یجدرلنا

 ید هق العرب هدرمصم كنا ردهدآرب رفات سم هدارو ردلکد یسالاو ی ۱

 4 اه. ؛ الموا یدناظفاع درم صد ندهبلءماود قرط اشاب رهاطاما ردقود

 هس امر هل وا هداشابدجا لدیسششبا ماماف یتا كردیا عاببتا اکازب
 ی راذ او ن وهيچ ه هدلب ج راځ بولا یب یرصب وا ردوو تساشمو

 با باوجوب غمیاشم هاکمرب و باوجود (نوسنیک هننیرومآملحم هل اري هج
 لوخشمهلیا تراغو بهذ ینباسلاین اک یقاط یرصلی و رایدفیچ ندننابكنا
 للاخ ندنلاعا سب رم هدررب یراق دنلوب ردق هءاش>ایجد رادوانرا رابدلوا

 راد دلوا

 اشا و یییدنفا ار ةللادبع ییمانزور هلبارادرتهد اشاپ دجا یمادرف

 هلا لعد یدالب وط دننابب روم أم ااو یاغا فسول ا

 لوغشم هلا عظنت یی رلشیا ندنعیدلوا ء دن ر الا ودنک هعاق هوا ردواترا

 هلا هی نەم یارما نالوا هرزوا كءرک ب واک هرم ے٥ لا یرلق دلوا

 ت واک هره ی رلیضع ندرلنم هل وک نیو: لواورل,دیا o أ هر اع

 هلا ارعا بوک هنس ەش هرج جد لء د# راپدالشاب هکمزک هدرلق از

 ی درک ہرے 3 رب هلا ناب رع مطرب یسلیخرب 4 رانم هلوک و یدشروک

 ۰ دنراک دنا تکرح هنتهج هلیهر یس هقرفر كرا رهکب دانثا ل واو
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 هرک ص ند هرک اذه نخ لا اشابدجا رب زو یظفاع هرونم ةن دم

 ا یرلقدلوا یراد ر 3 : یا زویکباینوک هبنشراهج ی درد

 | هدن RF هفولد تواک هتغانوق كناشاب رهاط هللا تکرح امسندرهاظ
 هدفبلاطهنرزوا یسهری و شاوچزدقو چرب ورب رس مب د قداساایناک

 یسرب ندنرلحا كج دا ریدکتو بس یرلنوب اشا رهاط هلرلعا رارصا

 شآ ه وراش.ط ندهر ۳9 هلا قارفت نداد یا كلاشاب رهاط بود رکس

 ادعا یس هلیخرب هلا موڪ هنرزوا یعابنا كیاشاب ره ط ید یزارکیدو

 ندلادحو كلج ناالک هر وهط هدانا دف یا نرلفداوا شا

 رللالدابقاعتء رایدنابق هنن رهناخ بوبامق یراناک د هلکک روا یلاهایی الوط
 نوت ردوانرا هدهد رابدشا ادن هللا ناماو نا قردلوا هنماناشاب دجا

 هاب اشایدجا هراسو زیر ےکب وار هرزوا قّعاوا جارخاو درط ندتکاع
 ۱ قاط ةط ردا عم لڪ لع قلخ کش دن رالالدوبد نوا عمج

 || ایدنالب وط هدنراقانوفودنک و هدسنفرط هکبزوا خد زدوانرا را دروب

 اشاپ رھاطو مادعا یہک یغبدنوط یرکی کیدکیرادوانرا هليا راب ره": هدانلاوب
 سس 1 هدر طر ید هثح كناشار هاو یدرل, ۱ ماود قار = هدسدعا وق

 تراسح هود هلا دحل ینآیرب E ءاا بوااق دک ییددلوا

 ۱ ورسح هرز وا ق دا شام ی رایص«؛ندرا رصکی یو یشاب یدنمهدآ

 هللا مادعا یراناو توش رادوانرا ندنرا هق رآ هد هساا راشمروت وک هر اشاب

 رایدتا نفد ریارب هل دسج بولا یاب
 لا دوانراو ندنماضق هتشاهب عقاوهدیلبا مور لصاالاق اشاب رهاطوبشا
 هدنزارفس نردوبولو | ندنرایشابکس كن اشاب 2 ییسالب وندن هتسوط
 بولت ربا ندیلسالب هد ییبدلوا تاذرب عیک 7 تباع شخا وب رار هلکنا

 لناشاپایض رووا ناربعریم هلنهجوب و شعلوب هدنرارفس یصم هللا اشاب اض
 دوانرا طعف بولاق هدرصم هل یعاع وثب یرکیسع یٰلبامور هدشندوع

 رک ذلا فااس جد یمهعنچ را كن رکسع یلدا مور نایلوا ندنفنص

 یدیااغا ىلع دج یهلاوق
 ردنوک ج وایمرک یس بلغ تدم كناشاپ رهاط هکر د هد نع رات یئربج

 نوللاریسا یدرلباكالھا ییسلو نرح یدیبسلوا ر٣ .دانزاه د رکا

  ۱فرد ٩6

 و



 | نکو رکا شعا هفاخاو ر ذس ندا هر ر هلعلو د کر ردا ۱ ۱

 ) كعا اهاا هدکلهت ی هو دنک و دنکورما یزجورخ نحل كراکوک وب ۱

 | رطق ی رازب هسیا اشاپ ورمسخ زکیدعا رک ذ تیاررب راد هتغی ءلوا بچاو

 ۱ قصا بیعت راضح الرا حردنم ود (رابا ب ۴ ا لیاقح ۱

 ۱ هک د اتشو رام شا یلاح عقاو هدهمانباوج درا هرلنا اشاب رهاطو ۱

 ۱ یدلا راطا ا برق هرم ےہ وب درلبا س٥ حاحا هتواصم ۱

 | یدنلاربخ یراکدلیا تع رع یرغوط هرص» كراهلوک هرکصزوردنچو |

 ۱ هدقدراو و هللا حورخ جوومشخ هحور ندرمصم اشاب ورسخو |
 ۱ ناک هدنراوحو ميزوئوک رو ینا هدرف لار كب ناسهط دن رزوا یسیلاها |

 ۱ هل وا عامسا یکیدلما لیصح هګاردق بدلوا ردئةم ید ندرهبرق |

 | هدنسبنلایمرکی ك ەرح هللا هب رکسع ةقرفرب كم نس> یردارب كلاشاپ رهاط ||
 ۱ بوراو هلا تکرح ندقرطلوا اشاب وم مخ هنرزوایسلردتوک هفرطاوا |
 ۱ ردشلیا ظفح و نکم هداروا ردنا طبضیطایمد |

 | یرصکیرادقمر هرمصع هلا هناشج هرزوا لک ,زاج بتاج امدسقم
 | اشا ورمسخ یدیا زالوا ناکساودماقا هدرهاظ هاچ بواک یرکسع |

 0 حورتشع هدالاب نکیا هرزوا كعا مارعا هزاخ بتاج هلا رس یرلنا

 ۱ بلغت اشاب رهاظ راد) او هرزوا لاح یراق دل و هش روا تاعوقو نالوا |!

 ۱ رد ارظن ها نرافح مح دی هرب : رضکی هدف دیس هزول رادوانرا هدیو دنا

 | نواب تنس داخ یا ىلا كتلود یب رودت که سیا رای رهکی رایداوا
 ۱ مور هلیهاط یرهکی ن ندنرافدقا هل ر ظذ راک مدح للا هزهطااح والموا ۱

 ۱ یسانصمب اشا رهاط یدیےڈلوا ادب . نوادع ر هد یرا رک سو یا

 | به یتلابع ییدلیا عج كردبا اتعا هب هرم لاوما ل: صع و هرداضم

 | راب رکيو ردپا I شر ایوسح هسرلشاعء دتشذک كس رکسعودنک

 | اهدمرولی ییسرکسصندنامز مکلیلاو ودنک نب )هکدنسا نیراهفولع
 | وخ او هساا راو کب را هقولع هتشذک لرسرکاو مع راق هوا

 | د ند هلءاعءوب راب رعکب یدیار ر وتاوحود (زکی نسا نداشاب

 نالوا شاک هربص+ هر زوا كنءز زا بفاج هدانا لوا قردلوا رکاد
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 رطع شا هجو كر دا ا ارجا نمکح مات د قا قب رح هان یراقداوا

 ۰ یدلوا قرع ةفاك هيلاع روصو

 ۳ هدنفارطاو رسه5رب بولوایرو زنورسلصالایت حت كغانوقو

 ارتسشاینا كب دم نا هدنس هتسرب نوا زویکیا كب یدیاراو راناک دراسو
 زونهو یدلناشا قاتوقر فلکمو میسج تداق هللا مده ن دنساسناو

 زار دوا كردا تمعاوا هداروب تولک هرم هنراباتوت نکیشعا ماعا

 تاہاو وګو عی وت یلیخو ۹ دستور 45 و كەد ی درد زءوالع

 اشا ر ورم ارغومرايدلوا لاخر "ااشناوراعا هرزوا هناکنرف زرط هلا

 ةن> الصاو رب.هناهد خب صر هلن اتعاوا هداروب دوا هد و ی

 ]أ ظفص هدقانوق و رزسنارف هدشامز لر هلو هکر دب رغ یدلبا تره لذ

 قیضاورص> یغانوفو نوک قاازوتوا هبناععرک اسعو ىلا ھا هلرلعا

 هلل روا ییغاب كرادوانرا هرکو ب نکیشمامانواندنرب یئاطر بودا

 هک یعانوقرادرنةدثالذک یدلوا فلتووح مدنحا كنهصک رب توشتوط
 نکیا میسج یارتسر عنصمو فلکم تبافخدوا ردیغانوف ادهک ناوضر
 ۱ ی دلاقربا هعسبند رراوبد بولان

 نوسعا اذا هبهدب رفادرفیهذن طیرکسع نوک ژرارازاب یحاواكمرحم

 لوغ هرف یکدنس هلحم هسداروسد را افح همت رھ یداند ر دیک رهو

 ادراالدوب د نوسلناراصح | هنغاتوقاشاب رهاط یی ه> هللا تداکش هنطواض

 كناشاب رهاط هدلب «ضاقوماشم ینوک هعج ی هم دردنواویدلر دتا

 kS دد دوخ ایما كل او هدق دلو ا ناوبدذ دعع ار دیک هبا

 رهاط نورونک كروت ,یدنفایصاق بدسانلاب ی اهاقیع اق كن اشاب رهاط

 ۱ ضرع هر داعسرد یلاحعقاو هل ارمضح و ضرعو یدلنا سابلا هیاشاب

 اشا ورس هدقداقرا رو هدفلم اقماق اشاب ر هاط هلهجو و رایدلبا

 كعاشم طوف یدالوا سح یرارضعب ندرلنا-:لوا دع یرادقرط

 *یدنلق هيل یز ایس قرەنلا هع رج رادعمرو ندنرودنک هر راتعاضش

 هدر هک ادوک هب رمصم یاما نالوا معه هدناوسا بناحادورط» ندر صو

 قیاس جورب ¥ شاپ رهاط هک شعاررویدا اشای یاعوفوو ندنس هقرا

 امدعم) هدنارب رگ نالوادراو ندنرلف ط نوک دیک ی روک قلماتم اف

 لالدتسسا هلیس هع و و مکنع حالا لواول وسرا اوهیطاو هللا | وعیطا

 چ كردبا #



 < ¥ ۳۲٩
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 یرنک | كرم زادوانرا ینوکر ازاپ یجز وہ ط كمرحم نسب یسادرف
 نتورك هنن ويلف ناطق یهداینورلیدتا طض نسەصة قالو ویعقاو»

 ٤ وک هلاهس ااراو راف ی رم ردا ۵ برس هع هانا

 >| یب لوک ی یداروا تاقا ور نو دک ۹ تم درب و

 ؛ راهاخ كناوذضصءد نالوا ق ودم هی اتش اب هد هي < ؛ زواو تركو

 ر ۴9 هیاشاب رهاظ یک لاا یهدراو> لوا هنرزوا ا

 ند هک رحم ن زایشاولاوما بول رکھ هش رانا ردا تعجا رم هب لع

 یدراردا لن راد

 بوسهلوب كکاههک لوا هلغلواروصح ندفرطره هاا شاب ورسخ

 اشاب هلا هرواجگ لغان ردوانرا یوکرازاب وبشا یدیشمنک هللا تاب
 ندنفلدم هلو اقس كج هرو: ک وصافطالالحالورل در و ر هدنغانوق

 بو اه اف ت تاآاشاب ہلکا ت دشا اید هنن رلقر ًظ راس كغایوو

 ناي ندنکی دابا مزج یتغج هيم هلوا رادان قلرا ه دهسا شلبا طفح

 هته ج نارد هر نج نی راهرح را و راد

 هللا یر هلوک و قاح یسوش فا ید یسود؟ ندیزا :قرآ بوراسفیچ

 هعانوقردوانرا یک یییدلوا 2 یرارف ا شاپ یدلبارارفقرهفیح

 تهد دراز ملا ینبهلوا هدقمتدج یرغوط .راکوک ین رخ شف :[بورک

 هدنراکدترکس ها كناشاب ورمسخ یس هقرذربو رابدلوالوغشم هلاتاراف و
 ه ويلف هه قر 4روق ندنرالاو یدزوب یرانا بوئود هعف د یاشار

 اهن هللا باک را هرلیک یتااقئاولاجاو یتمرح بوراو ههدجو ندارواو
 هعلخ لر هل ر دا ادنرالالدهد مهم هرک ص ندنرارفكناو یدک هنفرط

 ۱ : یدلری و نانیبطاو ثبنما
 | یربج یدلوانوکر ب یرگنویآجواهتسو یادم یکنایلاو كناشاب ورمسخ ,

 رخاواو یدیاربدتلا *یسر زور امد كةس لئاموانف یس راد اکر ید ه دن رات
 رادتاهناندعت و لاظءتولوا الثم هنت رگءوسو ںواک رو رغهلسو دنکه دشندم ّ

 . یدلتر وق هللادابع ندنلطو ی دقیجندرصم اروهقم هله یدیسششا
 یوارا ییع هدهعلاو

 ندنکو دا هدقلوارکو لع قب رحهدنرارف كناشاب ورسسخ ح ورشم هحورب

 لوغشمهل اب هد ییاشاو لاوما یراکدلب هراتروق ندشنآنودرکس زدوانرا

MERک مال  



 تم سس

 بس
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 | كت هعلق ندراد ه نخ یک یراق داو توق كره شارپ هل رلب ره سش«

 سج یرادهن رو رل تجا یراومق هیاشاب رهاط بولا ی رارادخ انا

 هن راهاکیعج یهدهیکبزوا بولا هزاشجو هربچو بوط ند هعلق و رلتعا

 هلک هنغانوف هدااحیییدلواربخیب ندناعوفووب اشاب ورس رلسهروتک

 ینیدلوا راخا یکیدک هللاردوایرا ین دعا هلکم د هر و قحیالش اب هکک

 ندهعلق هوا اشا رهاط یدرشاش یف> هپا هل بو دیک ندنشاب ییهعیپک

 زکیجایرکیرلناکد كرر و نانیمطاو ناما هقلخ هللا لالدرپ هدشاب بوئیا
 كرهر دعا اد ولد ر دو وب ر رضر هرس نگلوا لوس هلرک اطعاو دحا

 هه ر هدزوا ینددلوا یسهرعس# تداع نامه و شرک بوران ی ره بش

 0 رد شابا بلط شن رایاحور دادما هلیا تراز بوراو هبذاتو خاش مو

 ندشناج یرکسع هدنفح كن زو یدروط شرط لاها هرزوا ك و

 هلیمامت را هسااهث ندفانصاو راج یسهفاط یرکسعو یدلوبعوقو ضرعآ
 ندرکسعیشحو هل وا اھا ندنراکدعا اذاوردغالصا بورو نسج ا

 نیما هلٍماقو نون یکیراکدروک هنالداع ٌهلاعهرب لوم أم فالخ هلب وب

 در واک هثغاا کیدتسارههجم جای تاد فک رکسع هل رالوا نامطهو

 یرلیصعد ندیلاهاو ید رکج یدنعیص یالوط ند شر ندنعدلوا

 مزبلردبا هلماعم هل فطا هدنراکدا رو ره ند حا یرا يء كرل نوب

 یدیاراربد ردق وب ەق العر هلکرس مر رکس هیعر زسراوز ازا هلرکرب رب

 قام هلبا هنبوذعروط قیاس لاو قا یراک كناشاپ رهاطو
 شلا کب روتک هربسخذ هرلحالف یکیدروک و زکچآ یزکرلناکد بوشالوط
 ندنراص وصخ نا رات قیرات كبذا#و عاشو كعد زکدبا سرو

 به یزهروانموب بولوا ہدنلا كنیلع د جوا كما قرهلوا ترابع

 مدنعاتهدنم اعم هلتباعر هنسهدع اف (رولوارغآهدنرب شاط)و یدرود رب وحوا

 رامدآ هثی رانا لاحرد راندا تعجا مع ه:سودنک ندیلاها طقف بولوا
 كن هءاع هیلع ءا یدررب ویدا لحب رلاکشم هلنا هریاسروصو هلبا قیفرت
 یدیشمالشابهکع | لس هنفرط كنا ییواق
 ىە راهعجهدلاحیراقدلوا لوغشم هلن راش واو دنک لاها هلتروص وب اا

 یدلوادتشماهد یسهجک رازاب ودتع هراګهدنرل هلام نیش رف یتوک

 4 یسادرف «



 هنجراخ كنویف رههدک دید مدتي هيب يراق كش زاوبقو ىس هظداحم

 هرگیرزوآ دلرسیساروا هنرزوا یرلءد زب ىلع وق ید یرصکی رادق ررب ۱

 یب یلاهازکی راو زکسرویئسا كیا قب رھ یعرکسع مبزسلکد مزال |
 رکیدا تک رح هرزوا مرا ےب ناه و بور دئل الس ||

 هد هاو عقاولایف یراد هن رخ كناشاب و رمدخ هک و بلاح یدناشهواصود

 0۳ هد هاو كراد هل رح کلا یسان ندنتلفغ ۸تذآ اشا

 كيد# ىلا قرهلوا لاسبلا خراف بولوا نمطو نیما ندنسهظفاحم |
 یو هنر اک ساب رهاطدوانراهداناوب یدا هدعمروتوا هدنغانو ۱

 نوک لوا یدانا ا نو- سعرا هشساار و نوسروتوابونآذ ۱

 باشخ كل غانوف توات 1 نوط هنن رزوا یانوق رادزفد رد داش خا

 ظوحص بوسا هنر یدنخا زادفد هلغم الشاب هات قرولا شد 1 یرالح ۱

 رادرنفد ییک ید ردوانرا یدا شم هه دلا رلدادرو شلیا ۱

 راسو هدشعماح كژوا یک و هدنعانوف كابلعد# یو هدنغانوق

 ۱ ىدا راش | ظفعلو سرت هد رال رک راک ا

 روناط روباط هرژوا لوصا د دج 2 یی زکتسع اشاب ورش یسادرف ۴

 یرادرتفد رادوانرا هدک دردتا موعه هشرزوارلفوزو یاب ویشا بودا |

 مرهنع هدنهجواو رلءدرونک هنغانوق اشاپ رهاط بولا یرتافدو قارواو
 ی راکدشود دن دیو عدا لم هلا سز هدهد كزوا ععاج طو تواوا

 ماظن ولی وڈ هاب یک یراق دراو هتغانوق رادرتفد یرکسعاشاب هدماکته

 هسا راقوزوب یشاپرایدزوب یب راودنکو دنک هلب رااح ینب  هطبارو
 تگ ۶ عصر كج روک ین راک دشود هثلاح هق رفن هاکارک ال هل وب زلنا

 رلیدتا رامرات یتسهلج هلبا موج ولتدشر هني ررزوا بوئود ناه بول

 هبت عو لالتخا هدک دشارب هليا تاصع بوقبج هنا دیم اشاب رهاط هداشناوب
 تارمشیکی سهداز رشه كناشاپ رهاط وربندنوکجاقرویدلو توفاهد
 یدیاروجد ی رکتسع دوانرا زا ر هدشداب تولوت هد هدا هل س هناهب

 یکەداروا توفیح هر هعلق یفاطرب كل زدوانرا هرڪصو هلا هد الموا
 حس سم 1"
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 ۱ ید داو ی ٩اتطقوزوشاب ر راسو دوانرا راد ةه هدشاب نکل دبا ۱
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 ۱ دلکع د یکی یک هاب كنار د هدیلع رمش کب رل هفولع ٠ دنر اک دتیک هنناب

 ۱ ندهن رخ ن هلاط لایدا را هفولع بو راو هنغات وق كنیاع دم ی درلتا

 | ندشیف رط لكلب وس رزوسانف ندنفرط رادوانراو سعد م دلا دار
 ۱ هد رب رب یکسع ب ویلتات كبوت ه دهراو وآل وا رادتا هەرجاشەو هاشم

 ۱ تشهدوقوخ هنماقلخ تویملیپ یتیدلوا هن لص ا كند رعو شریک ۱

 ۱ هر هنمه ر تیاهد ندنفیداوا شغاف راناک د هدقالوب و هدرصم لرەشود |

 ۱ ی دیا شار دصاب اغ وغ هژلید-عو كلر و یر هقواع ل ربع ر دو

 | كندا رادرةد بولاق هموف ره رک ایس ییوک هعج یجندی مر

 | دنس هطوالرادرنف دیرغ ترد ندنرا ګا بواوط هنسلوحو رابدراو هنغانو
 | شه هدغاب یدنفا رادرتفد رایدنسسا یتسافاو زاحا دعو هلىا لوخد

 | نوک حجافرب نوا یسفاب و زکلا ینا نوکوب یدنالب وط شورغ كم
 | لباق یربخأت 2  هفولع قارآ یدشود هعاا زوس هدک دید نکیدیاریص |

 ۱ هیایشاب و رمس> 1 دنا رادرفد هلی راء د ردیلدا وا هب وس نوک وب رداکد

 هدک دتبااعدنسا قلاسرا هژحارادقمرب ند هنب رخ یهدنناب كنا بوزاب هرک ذن
 | ندهدلب وباب ردقود ید ملصخر هنسلر و یسر و گو وەخار اشا

 ا رادزنه د هلکمر دنوک ربخوپد مر دبا لتف ےس هلج دوخ اب رانو دایک بوفچ ۱

 هباشاب هلیعدآرب رارکنوید نکیقاب ی یدلوط هلرکسع یقانو یدنفا
 نی نسسکتیا ید باوجدر اشاب ورسخ هلو رزوا كوب یدر دنوک ربخ |

 ی راناک د تک رهو ی دالشا نفی نوط هنغانوف رادزفد نامه

 ویدرنوسسنیک هتنب كناشاپ باب هلی راش هلع ب وال السو بویابق
 ی دردتبا این رالالد

 شاوا ریذب للخ تکلم طز و طبضو شاک هروهظ لالتخا هدلاحوش
 | هرهلاخ هکیاب و ر وشیفااق هکلرک ایل یسهفاط یرکسع ندنغیدلوا كعد
 ۱ یتالحو را بدلوا راحود هنس>و قوخ هدلب یاهاوید را ردا لوخد

 ی رک: و راپدالشاب هنس اشنا راسی زم فرط فرط نوما هظفاحم
 بو دیک هنناب كناشاپ و مسخ را رايتخاو وافاچ وا راسو یماغا
 هنس هطفاح كن معلق لوا ندیشره « داالتخا لاح رب هل وب مد فا

 كنهسءافاکا ن راوراد هن زخ هد هلق اشاب هل راد ردیلّملوا ماعها

 ۱ 4 هظداع 3



 | ر دشلاف نجاع ندهظفاح نسف اشاب ورسخ یالوط ندز هتف

1 to 3X 

 ( هراس عیاقوو یسهیلالنخا لاوحا لرسص» )
eرکس ی 5 هد ه دندو ع هر داء سرزد كناشاب ايض مظعا  

 ب واوا 1 رک: بنر ندشناج یوطانا یهاطر زانو یدیشناق
 یڑک | قرهلوا یرکسع قوزوب یاب بنر ندبلبا مور د یقاطرب
 ندارم هرم ی رلغوبشاب تولیفاب هل رظا دوانرا تو هلج لوا دوانرا

 تواوا دیش هن جد اغاییع دع یی هلاوو طو یدناشاب رهاط دوانرا

 تاذرب رواکنجو روسجكي اشاب رهاطو یدیا طوب یماکا به رلبالنا مور
 هر دقو صم موضرو لوصاو دعتعم هب ذاخو اشم هدشنااخ ینیدلوا

 هساا لعد بواو اتاذر لفاغند هنامز لاوحاقابسو قایسو لده داس دلقم

 ندسشدلوا نیک بحاصد عرب ردمو ردو نیطذو شدنارود تناغ

 دعاسهر قحداس ها قرهلوا یسیمیعح نادنامو ل رک س عو یوم

 یدا بقّرتمو دصرنم هندورو كنامز

 یرلطاس:عفد كند رمصم یامما یساها كرکسع وایلک هلل و هدرمصعم

 شاعم تهجناناوا نییعت ندنلود بناج كنارما هک واح بواوانوحما

 قزل رکسعوب ندنعدااوا طور هماظن یراتاقاو شد هدناوسا هلا

 راط>الا یدل ندنفرط یدتفا یاجر یرادرفدرمهم یتبدلوا س هال او

 هس رکسعملار هنو ا ى اا ورس یسلاو رعد هکنوح

 ندنغبدلوا هدکنووک هرلنوب بودیآباتر ی رکسع در دج ماظن زارب ادیلعب

 روک ذه ها نیس نیآرو لرادزنود هرژوا قوا رادم هفراصم فی

 ملک ودنص لام هک واح بور و رارق ۳۷ انڪم حطق كنب ركع دوانرا

 اشاب ورسخو ی دیغو ها ردق فحهدیاافو هثب راشاع هتشذک رانا
 قخ لوا ردتفم هب هطفاح زما دوض دوخ یواوا ماش یاظن كني کک
 ی دشمالک هبهدار

 هدب واب رب وۍ زار كن راشاعم هتشذک هللا ضارقتسا ندراخ هيلع ءاش

 بوليس یراجرخ كن هموق مع کا هرژوا قم وا عفد ندرمه» نامه

 هلا یراکچ هیت ا تکرح هفرطرب هکدلرب و اما یرهفولع هتسیاراتا
 كر ادزنفد ل ر دیاولغ یو یسنرا هءج ن الوا یس هرغ كمرح
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 یرامردنوک هب هرو دنول هللا تاليا با لو یکب د ینااو یرلعبا بیترت یتبابسعا
 تاکرادت بوعا یافغ هبلءاود ندنرلیف> ضرغو ر دیشات ندو جد

 هد ترب یراتامولمبد لرمصع لوا  دکد ید ردیاغیا مامها هب هب رک سع
 رماکنا هدعا رلدنعر و راو هنازاولد هلا :a6 تاره نالوا ل و

 ندنفافنا هلا هیلملود كاماود هزنماکنا حد وا هدنراک د شروک هل بعلیا

 هدرا هيل ییهطاام كيواهسدارف 5و رکصت دک دتا تخت ندنوهص لاکو

 یدعد و هب هرهاق رمعء صوصخا و هب د.سورع كل ٤ یرارصاو تالاهن

 یهطاام لوا ییولع۰ كوا هرلکنا ییددلوا نوعا راض ھا ین امسا

 تویعیا ییفیلکت قوا 0 هد هر راع هر دیلعت اودو ی دلیاابا ند هیاخت 1

 ندیظعا ردص یزط راد هخافرطستوبدرتسا نسلاق فرطب قجنا
 ۱ وا هماکنایخد es بلط یسازا بد وتکهرب یا اود هرعلکنا

 هدئس هلی سصعو ناس و طس یناذجناو نوهص كن هیلعالود هدنفح

 یتبدسلوا ن دن الاح ر وناوا شومارف قارادافو یکردروک ندوا هزیلکنا

 ردندنلبق لیصح ییصاح یلاسرا تارب رح دلو وب قر هنلوا نایهرد

 هدسنعح ليدج لا رکصندقدتاوا نالاوهو صولخ ضرع هدنسداو

 ۱ هش رزوا یسلوا حاضیتساو راسعتسا ندنسودنک هیذاک هعراش نالوا

 صوص هیارفس هدنفح ی دیسناوا یاههتسا لاا و: تالیسلیا کالا
 هدهرودنوا قرهلوا طقاسندرظن هک وبلاحیدرواک مزال یسارحا كع “ارم

 بواوا یھاش داپ ثوروم کالع رم صم معافاو ردهدقءاوا هماقا هدلحر

 ردخوب یضرعت ول نماهحو كنول هشلکنا هنس هیلخادو تانا

 هل ه>واوآ راد 4هنف> هروط ف رطب كەلەت اودو سهر, و باوجود

 ماقه ندشیدلوا شابا رارمصاو امدنسا رارکت ن وعا یسلزاب وتک هرب
 ردشلدیااطءا ۵ زوال ال تانيا هلا ۳ رک بونککم ههطقر هلل وا ندن را دص

 هب هیطا.تحارممادت ی هيل هلو د یشداسآ طباور لالصا هلهجووب كناب وروا
 ینیدلوا تفالخ تمذ بنرتم یس هظفاح كايهرح یکی کیدتبا روبجم
 هدیاب ول ن دکر دلک مزال قا وا انتعا ید هثس هلسم یاهو هلنه>

 ارجا هم زال تاه بنت هب اسشاب و یسخ یسلاو رمصم حورشم هجورپ

 یييدلبا نوت قآ هو رب 2 اسد 7 ااو یدیشدوا
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 ۱ ردشلوا نارفالا زاتم هلی هبا همرکم *هکم ید یدنفا ||
 | ناقاب هلل رظد لربشم هب هل ی هم رکم ؟دکم نالوا مالا هاک هلی

 | یدنرلد هروک هیالع ندنءهندلوا شلکیربخ یرلکدتا هرصاحم كرا اهو
 ۱ لب ررب رب رانا یدرولک مزال كئشود ی یس ارو هدب وغارب قی است

 ۱ بوااق هاجر یلاع باب ید یس هملاطم كتهجوب ندنراقدشارغوا

 ۱ ف رص هم راترضم عفر كرم اهو هليو و بس هیفاک ءوفر هزا> بناج

 رلبدا هدک | راکذا

 | یروهج هسنارف هتاود هزلکنا هرزوا ینیدنلوا ناب هدالاب هک وبلاح ||
 | نالوا هدکلزوا ییالوط ندلئاسم ضەب نالوا شلاق هدشکاشک هدنرل ||

 | شتآ هن هدنرل هنابم نیفرط قرلوا مصفنم هدانا وب هلا صم *هتسشر
 | قرلو الناز هبموع تبنعا نالوا شعار زونه هداب ورواو لءتشم هبراح
 رکف جد هیامتلود یک یرلکدشود هشالم اپوروا لود ییالوط ندنوب

 یس هیلک *هناعا هد رفس رصم ارز یدیشلوا راجود هب هشادناو
 ظومم یمکا توجد هداقا ى هسیلعلود قح كالو د هر لكنا نالوا

 لیا ما ربلا ینمروط فرطب هدنرا هبراع اب وروا هسا هیلع:لود بولوا

 ا سس هداژآ ندفرطوا هلا ماهذا هماود هرنلک:ا تیلو ندنغب داوا

 یروهج هساارف هلا هیاهتلود امدقم د كن هتراپانو هد همی دیا
 هلا هنشر رس یئالواقم صعب ندا نابرچ راد هکلا# نام و دن
 یسودنک امدعمو لومام یسعا توعد هتنواع» هد هراگوب ف هیلعتلود

 هجرکا هلنهج یکیدتنا لاعاپیطورشو دوهع هل اب ردا ید هرصم ||
 | والم وب هتسودنک هد هسا راکرد نج هم هلوا قح هکعد یش رب چ

 هلیسو وارد هه هدئساداو قاراک هساس د هدک دلئاب و ززو نورفم هفح

 | ندنفرط هنراباتود هیلعتلود ندنغیدناوب لوهحخ یکجهدیا درس راهناهد و
 یدا هدقاغوط قالوف هنکح هلیئد هن

 | باتا سییرویدنفا كب تعهعنالوارومأمهب هلاک هدلوالا عب ر لالخ
 هدنرلک دشا هلاکمو عانجا هعشد ۵تا هب را لیا هزلکناو ےس !رف ىدا

 | رداتح ندنوفص هپ هیطتلود كن روهج هساارف یسعلیا رمسئارف

 قمرردشالفاب ناوی دنه یرلعا عاما ند ها یب هطلام نرخ

 نلالستخا لرصم هليا ی رحم یه رمصم یاما بولوا ق ھے طر <
 ا سا



 | كشفرشو یسالتسا کاط هد هسا كن شمالا رح رو٣ 2 یراکدتا

 ۱ هدلوپناتما كردیا رثأت هدا ز هلو دیسلوا لوعسم هل رف> س هرم هد هکم

 | هکغا نایرج راح هنرزوا یاهو بهذم هدسااحو یدلانوج زوم
 ساات ند: اا هلک قبرط هرزوا ییبدنلوا نایب هدالاب نکل یدالئاب
 ۱ ربی ند واع ثٹحابم والثموا یرکا كرانال او دنا شاو هدسالود

 | ندزو و و یس هطظفاح كم رط تد اعو مر یررظنو رکف ب واوا
 ۱ یداریصحم» هن راصوص> ید هباقو ندا كن را هصوصع هایم

 هناوص قا هرآو فیفخ یم هراد یدنفا یصولخ رع مالسسالا جو

 || ندنانزتو تالمجتو تعانق هب هنیعم "هب رهسش نالب ریو ندر بناجو
 ۱ تحاعس هد اهیحوت دلا یییدلوا تاذرب فیذع تاغ ردا تا

 | اجر وربن د هتوا هسیا ییاهعا هیلک قرط بولوا نیا لوبق تعافشو زا
 ] ید هدنمح كناو ندنراقدلوا شعشلا هکمردروک شدا هللا تعافشو

 | رلشلوا لاعفناو رات ربک هشوک نامه ندنفیدلوا یرازوس كج هید رب

 | هدنروص یکج هی هدبا لمح كلهن امزو ضیغپ و دنت لصاطا ىدا
 | ندنس ودنک ییاحصا هرلع قب رط نوت ندنیدلوا تادرب ظیلغ ظف

 | كناصصا قبرطرپ هسیا هدرصع رب شوشو لت هلو _یدنا ریکذد
 ۱ كمر ءانب هنکیدل روک تیصم و لاح قفاوم یرلملو شر,ةنهو لعفنم

 تماقا هدنتس هت حاس اح رتسم یدنفا یصولخ رع یتوک تبس یس

 دج ندن راوزعع لبا مور تزادضص هنر قر ه-الوا لرع هرزوا كعا

 یدلوا مالسالا مش یدنفا دعسا دچا هداز یدنفا اص
 یدنفا یلو نالوا میّقم هد هسورب ایفنم ندماظع رودص هرکص یارو
 هد رکم *هکمو ندالع لوعت یدارونک هرداهسرد هلا! قالطاو وقع هداز

 یهاوند هدننامز قباس مالالا جش یدنفا بم دج ندنرا وا هیاپ

 امدقم هدلاح یییدلوا ندننارکفالخ كلا هلتهج ییددلوا تفتلم هرزوا
 ك لح م السالا میت مس دی شاح یب دلوا شمژاب هثی رزوا رک رس ۱

 لالخ دلکعا ۳ ناسا یس هيا حیدر كردا صرع هس هطساو

 لوا ېک ینبدا رویب هیجوت یس هباب لوپناتما هنس ,دهع هدلوالا عیب ر
 طاص دم یه انیتتخشم مودع هد هینع تاهیجوت نانلوا ارجا هدانا

 چ یدنفا # ار



 هک ۳۲۱ #

 ندعس هلا .A اک رک اسع ندنو رط دو ەس هدهساا شمردغا هرم صاح اط |

 ردشامهلوا لباق یعالع-ا كنئاط ند: در دتلوا دا دما هلا لاسرا هلعرق

 2 !تس ناطاس هلدسح كعا لولح راهب مس وم ه ده رحم لالخ

 لک یاشام زونه هر | لعن هننوابه یارمملحاس شاطک شد یرات ر

 اس رر كسلا ناغارح و شلاط هتسافص لال نوص عانساو

 نيام نانلوا ترشابم هتساسدا هرزوا یییدنلوا ناب هدنهدافو هقناس
 ا هنن رانو امه عبط ییالوط ندنماتخ هدانا وب كنس هراد نویامه
 ردکمو ماکت هلد رارم> ییا اتنی ؛رع هدلاح یییدلوا شک حارشلاو

 یدیشلوا
 الا اط هدلاوش لالخ دل راب اھو حورشم هجورب هک هل وش

 رفح هد همرکم *هکم كبلات فب رشرار هلب را ف سات ربخ ی راکدشا
 هن رزوا هرونم “هدم یس هقرف ر كراماهوو ینیدلوا لوغسم هلا سدره

 هلا یطر هرج ترضح دریل دیس و تراقب بهت یرهش حراخ ںواک

 عطف نس ه دیش و كنس هش رش * هر ا مده یس هد رعت هو كهن

 رما ہد-ااح یرلفدلوا شابا قییضاو رصح ی هرونم هن دمو قارفنو

 3 و كجا دن رع 4 اروا نک ردیک هر هه کم هرکی كناشاب جالا

 هل٫ رللوا هدامآ هکنح لر هلیکح هلع ما لاوعو ج ردم عدقاو هدنرزوا

 ودنک ب وک ی: رلئلوا ردتقم هرمطو برح كجا اشاب ج طا ریما
 امرهتم هيعاب “هتف هر راححا ی دل هدقدراو هن زارزوا ها قالا هیت

 هر هرم ها هد دم تدم یسلاها هرونم هنده هد هوا راب رارف

 رابخا ی راقدلوا حاشح هدادما هل رک دعو هرخذ ندنرلعج هيم هنایط

 دهب نجلا بولوا شا رثا هدانز هپ هنس تنطلس بناج یس هردکم
 نامه ندنعب دلو لب اق قعل وب ) هراج ر لاحرد هل وہ اتسا هل مسح هقاسم

 یسلاورمصم هدانئاوب نوا یلاسرا لاعتسالا حانج یلع كننابنرت زاج
 یداردنوک هدنکا رماوا هباشاپ ورم دخ
 بوریک هب همرکم ههکم هل :ودرا دوعس حورمشم هجور هساارانوک لوا

 قییضلو رصح ی و دجح بویج هر ۵ ص ندکدتاار >ا رات ابح قوچ رب

 هرصاح ېب هدحو لوخد هب هکم كل راساهو هح رکاو یدیا لوغشم هللا

X% $یک عباس #  



 یک ۳۲۰ $

 لیتر یاهو نوک لوا یدردتا موه هن رزوا یروس هدج ییبرکسع
 ۱ نوک کس راب داکح ه رار داج ندنک.دلک یبآ ںوہ یرهناد تم و نوط

 | هلا موخه هن روا روسو هعاق ردق هماش | ندح ابص هرزوا لاو:هوب
 | لار کیدا كلدوهس هلهجو ود یدا رار ود هندرارداجت ارسهاخو انا

 | یرکسع یی اهو قوج كيویدنلوا فرسصنوشروفو هلک هدابز ندنوتلاو
 ۱ س وکعم نک 3 اےھد و یداک فەض هنس ودرا لدوعس قرهلوا فلت
 | یف اظم نام نړیا مشل هداوب نس ودنکو قرهلوا سوکنم یلعو
 نیزرسقعارغوا هیهمرکع کم بوقااق ندنهاکشد هدج لردا تنعلو بیس

  یمیداو ربما ی یاک رلا ناس ن مهار طو یل هد تکا

 | هدهدح لاحرد هوا باغ قب رش یدقارب ہد هظفا ما هرزوا قلوا

 ۱ نداروایموق ملر دا راغلا هرزوا "ی داو بوش هل رکسع نالوادوحوم

 هر هدح ارفظمو یدرووا و ص بارش هلغوح كن رکصو یدرحاق

 فرش بولک راشعو لابق ناثلوپ ,دراوج هنیرزوا كلوب یدابا تدوع
 رلردلبا تعواطم ضرعو تلاخد هملاغ

 تاهولا دع نانلود یرمعا نع زاخو نالوا ندنساسور لوب كرباهو

 | یعوعم هد ذسو دلک هب ۵ءرکم دکمه رکسع رع وایلک هدانا وب دطت وبا

 ندسهلدلوا س 1 بوشو اص ند ہدح حورشم هحور دوعس نالوا

 هلل رکسع هبش توغار ظفصسم فن زو ترد دلانا مقاو هدهدناعم دوا
 یدایک هثناج ربسع
 لروبر یلیخرب هوا اشاب فی رش یسلاو ہد هللا بآ اف فب رش

usههمرکم هکم هدنسکدا یرک کللوالا حی رو تر >ن ندودجح هر  

 رے یراداهو ا ؟ذلا فااس ناتسدو هدهعاق نامهو تاصاوم

 ندنع دلوا مکس ی ۲ ےیل ید ناتسد طف رابدشا تردایم هفسطتو

 راساهو کک ودا شکل وا راخداهمخذو داز رادعم یدهدنسکب و

 ندق داوا دنع هراس ردق نوک شا یر کی هل رلعا ه-ءهقادم بوق
 هدنرلک دلنا رازف هللا لر ی ۵-هاو دمک ۳ راف یکه د هءاق هرک-ص

 فذاط بوقیح هللا ناماو یار جد کن رخ یو دناتسد روک ذه

 زار د يڪ هانا

 هلا باج ف دط٥ لاق $ هدراوج بلاغ فدرش هش رزوا كوب

 4 قاط «
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 سرو ماتخ هلو شمر دسک یزوسبوبد (رد شمر وشود هک رش هن واه |

 ینتدوع هتدامس رد ردا لاسرا رله هلا لار زو رارکت هبیدتفا مدآو |

 هه طدرب لاح عقاوبوط همد یدنفامدآ هلی رزوا كوب ردشملا هيا

 هت آ رحا ةي دو ەس هاکزر ردم ردا هدا ع سرد هليا هضارع |

 | لستق بوبر و نامزو ناما هرن ایلوا لخاد هی رلبهذم ودنک ری اهو |
 هزابرا د تقهرپ قردلوا هیلوخد 4ژ مار" لاکن ید ندرلنلوا لسحادو راردبا

 قول والسخاد دیدم رکم 5 2 ا نحال هلهج و ون و یدمارزولا

 لدم گی دلبا تع اطا .A س و ک هاوخ تو هاوخ ل ایقو راذع کک هدأ رطا ۱

 زا رک یه ذم لطاوت هلیساضر یدابا عجب لامولتیلک هلیمات لاکا رک ود

 ناشام هلن | توکس یرورمه هد دهسا دنا قسم دکم رب و هکر ۶ هلب وا

 یدنارو دمو مولظم هداب وو رلئدا ۱

 هل هج ووا هداشا یکیدلبا تاقا هد هم رکم کم نوک ترد نوا دوعس ۱

 قوت هلی هیعا دت هدب عفر بوش ارییخفو لیدبنتسات| قوص رھ |
 زویکبا نادناب رص لدارا هب دعاق یک هدنرزوا لدو یدتا نادحا رلټڪ كب

 هتسالاها و دج هلا نجح را دبع ن لع یددارب كنفداظم ناععهداناوفو ۱

 لره یخدرلنا هدک دشا توعد هنتعاط ودنک یرلنا توردنوک بوتکم ۱

 لنراترمّه> فرش زر ( هد همان اوج یراقد زاب هدنسوداو ارهتساو ۱

 كعز كنس هک تا ضرف ردطوئم هشعاط ا كنا ز .معاطا مزز دّتعاج |

 سو یصاع کا هلا .را فا یرمع دلوا نا ےک وکم ردو 4 ید هرزوا ۱

 هدخوب نیسلغیانیبعت نیرادقم نیسک> هیتسا راب ندزب مالوا عیطء |
 دوهس قجا هلیسلو |حردنمود د (یرواوا جد كرکزسهراپ هکش د كنس ۱

 قلاونوتلاكب شخلاو لانركم ژزویکیا نارا نطیدح یرازوسود ۱

 یدردنوکر ادلصح ه و دل هل انویعز 9 حط هک رو شا ها قللاركب ۱

 ی هود: ک نوعا ض3 یلاوماود ناه و ۵۰ یی کیا یر کب كمرحو ۱

 .o :اوصو و هدجلح اسیدل وا هج وته هب هدج بوش 9 ندنزاع وج ید ۱

 نامه كج روک یی ةیدئاوا هام ها كنفنو بوط قر لا فالخ كنم ۱
 ددان رسم اس یو هس جم سوس

 ے



 هک مار و

 | ردیفاب یرلتءارک تاملاد بو یس هدنراربق راناوردژب اج كتبا دادتسیا
 0 یاس وت هت اود لوا ك ءاخو رد راس مظع ت کک کس یراد

 ۱ نولوس و) هلیسهع ر رس هرضدالو مه« الام هللا زود ن هنودعنو)

 || ریفکت یر هلوتموا هللا سای هثق دتصام كتننآ (ههوادنعان و اسعفش ءال وه

 ۱ عفان تلفح باج كرش لها ارز ردقر افلام نا هسیاون کسر ودنا
 أ هر هکب الو هب ازعو تال هدر هسا زارقا ن ها دلوا ران لعافو راضو ۱

 كندا-بع ظفل ید ra هها ىلا برقنو اعد هلا ردنوخ ذو دم
 ۱ هرایفصاوایلوا راسو دنا رع رڪ 3 ترضحو راو لوم هنسارمع تكناعدوه امد |

 || زکلیادو وذل زکاوعد هلکء اقبا دهاشهه دک نعوقو رذنو ےذو هده
 | ىس انعم كسهرابع ( ةعافشلا هللا لو سراب ) هدر و ردجراخ ندد دص |

 | هدنوب ردکعد ( ةع اضشلا ها ىنفزو, نا كيلا قبح بس كب دالا )
 | ردقوح یلاثعا هد هع ر تانآ یک( فب رقلا لئساو) ولو | شا قذح

 هسالوامکح ھنن راک رمش هد وا وایعالطصا یراعد كل صمد ضرتغاابو ۱

 ید دوهس اناوج اک ون:هدک كند ( :یروللوا مکح هک هلک و هلس

 ۱ ( ردک شش ها4 ندای اضر بولوا هدي انصر دفن مدع هتتم ) ز

 کب دلک : مزال اضر ندعنم مدع ییعب ییزوسو كنا .یدنوا مدا ك جبد

 || (لاحاب یضر_ سا نکلو*ما رمشلاو ربلنادب رم) نوجا ح رجو عنم
 : هک هل وش ردشابا دارت ا سه اکحدعسا رج هدنهانعم لس بو دابسا هتل

 ۱ تؤدا ناخ اا ف ۶ ندا قاوط ۳۹۷ هلا یر رگ ترمضح

 || نالوا مرکا ندن هللادنع نکا ردقوب كلررضو عفت كس هلاو ) هکشید

 | للعترمطح هنرزوا تو زلنا لايف یسءادنفا همالسلافلع ماع رف ا

 | قد بانج ) ارس او هیلع لا لص کا لوسر ههجو هللا مک

 1 قالدخ هدنعایف ر زور ۳5۹ ودشنکاا عضو دهن ورد .دعسا رج یسان لاعا

 ۱ راضوعفانار ظذ هشرستدح ولو یدروب ولد ( هلو ادهاش هن رزوا

 هبلح ترضح ود ( لعاب ند شرا ) رع ترضح هاکعد رواوا

 سس یدائسا ررضو عن هر رب 4ح رب دانا ول "دعا تان ارکش ضرع

 (كرمضدالو كف الام هللانود نم عدنالو ) کاش اح ااو او ایدنا هدقدلوا

 كسشآ هللاعم اوعذتالف یو اط *یضاق هکاصوصخ رلولوا رهظمهن۵ح
 مانخ هزوسولد ( رد شقا مست هلا اودع نق رش ظفل اوع دنا هدنرم فن

 چ ردشهرپ و #۶



6۳ 
 ی” یدتا باس یز عحار هلا ڻي ۳۹ هنهرزوا ی سا دا نف یس

 HE بودنا هرصاخ ییاس 1 نوک ش لا یسادخھک هلا رکنی یک

 ید ادغب هن رزوا كلوب یدلوا ناشی رپ دادب رکسعو ناب اع هدرشرط
 ندتع رعوب نوجا كم اکر دک هب هناهاش باق نکیا لبهس را البتسا
 یدصا هبوب راحو افتکا هلیس انب كثسح دوش طفو اباو قاکشسا

 بس ماجا نالوا نکع* هدئسح دهشم هکب دلاق یدنلوا انقا راندا

 لضفا ند هکم فاوط یدهشم ترازو داتعا یی هش دص فذقو نیش

 و و لالح هدهعیرا بهاذم یرلل امو یرلهد هلتهج یرلک دا دامتعا

 كهاش داب ی راتیفیکو ب كرل مغ بولوالابو قعس» راند | نط هنمراتفر

 رام رکاو رد رهاظ یغج هلوا نیسح نب رف زک رحوب هسساوا یم ولم
 لنهیلعما ود هرواک هرطاخ یر ترض هلا یدعت هب هناهاشدالب ندنفرط

 لفکن دوخ دوخ هنترضم عفد كروک ذم موق نزلوا جاتع هتسهناعا
 هساوبعوق و تازوا ت ندنفرط یسلاودادغی) یدنفا مدآ هدک دید(مردبا

 مزال كم ردتا بناعم یا هليا یرج ام لنو یوکش ثب هب هیلعتاود هل

 اناا 17 زو ههباعع كلام ها لودع نداوص لعفو نکا

 هج وب نالوا دودعم ندنیلسم لالا تس تارخدءو دوحوم هدشنورد

 كن هروکذم لاوماو اور هساوا تئطلس تیج كر رح ببس كف ا*!یلاوما
 هرکص ندک دد ( ردافعتساو تب انا هء دقمو اضر لیصح ثعابیدر
 رکذ دوعس هلد اقم هنسعیا ماهقاو ناب نت وطسو توف هحرد كتلود

 یدادزنساو مجو لعحصعو فات هدناب رع س رکنراغ "یدابا رللام ن اثلوا

 سابع نادق سد ردبامالک لقت هرخاد دص هلن یی لکشم تیافب
 لایت تن ی او ,E یدناوا ناسیء ردر هقرو نالیغ ار ر
 ندمو دعم قوا ییلاطمهلوعموب یدلو |ناباغ یتیدلواترابعندٌساعدتسا ۱

 عدنالو )نوجا تائا ی نس اعدم و بولد ( ردع رصالرش هسیا لس

 هرات ا(ادحا هما عم #8 الف ) و ( درضیالو كءفالام هللا نود نم

 هردثح ایم یدنفا i هلکعبا دارا نش رش ثردح (دابعام ام دا

 ادو وک رد اعد احالطصا امد نالوا یه هددع رک ھا ( ردنا او ۱

 قیعح رتومو لز 1 قلاخ لوعد۰ ی و اما ردص و صخح هر ر یراب تا

 ندنرلتس احور هلبا لسو هالواو اینا كر هلب یغبداوا قلطء لءافو



 هک ۳۱۰ $
 a ی ۳ ee remanent ی و و و ی سس 3۳ سس و و بد

 . لالدتسا یغیدلوا ىسغنف ندشراشا لا وسلا یدل ندنرب بورمهدنا قرف

 1 نون مظعاردصنوتموادایپ یھ شدا ت تکوشورع یاد هخاصاا دعب هب

 دتا او یی وب کم دوس هدک دا اطعا هب ود ہک لییعلا دعد

 ۱ نده دلوا فر یناذریانشاهزمن اس ۱ یک زمس هیلعتلود ) هرکص

 هبرا بسح هعیعحاق ) یدنفا مدآ هن رروا یسعد ( قدلوا نون#

 فرش هلیسو هزکب افعاو قالخاد نگیرومآد هزتس هلا ری هوجوو نم ودخ

 لاسرا مدآ ندهینس تطاس فرط هک دادحاو اا ردق هر یدو رابءعاو

 ( ردازس هساوا رايا 2 a اسد همش صاصتخاو ندنعب دنوا قویسم

 شم امُما هت هلود هم“ ر تار هلب و ةا یغ الود كد وعس بود

 وربند زیر خص مایا ون ر)كردبا زاغا هعالک هلءا هنارو رخ« روط ندنه دلوا

 تا مج ی سسکعا زارم>ا ندهدب رفآ د رک هلا داعا هر هیه]ا تدا

 صع 5 یدامتعاتاومالا نع دادعسا نالوا ثداح یسات ندن اليسا

 ردزشلک هد اتر دقم فرص نوعا توعد هند ياخ ی الوطندنو ردکرش

 ی ردن نکیا دوج و» مدآ زوینب قجا هد هیع رد نالوا رمهاک رارقو
 مالسا قرش كد هنع نداوفر و كد هر هەرە 35 ناسالوب هدیلاوحوا

 | نامز هنره هلن اسبق هک كدر و ماظ) هبت مرب هرهروما بودا فرش هليا
 لاهما الب هلب را هریخذو داز هدتفو ناثلوا نيیءن كل سا لاسرا هع شرب

 تای رفظ ر صح هسیا لدتا هحوت هف رط هرهو راردبا لاثتما هرم
 ندزب یا( ھالا ءاضر هکر دات ردن دنلسف قح دی ۳ 4 سااوتقدل وا

 مدام هرکص ندک دید ( هوا تلو د امعا کر دم ا روهظ تکرحرب

 درب هنب راهدآ و هورفر, تالذک هنلغواو لاشرب هلا هورف لحرب هی یدنفا ۱

 تاق یکبا هلب الاب ید یدنفامدآ شمردنوک هنیرداح هل اطعا یراتا

 دوعس یس ادرفو شرب و هلرکشرادقم ر و هبج فوصرپ و یوش هماج
 هدنسودراو شعردتا راستا یی رطاخ كندنفا مدآ هللالاسرا لار زوب

 ماعطانیراهدآو ینا ںوردلوکو الہ .هطاوقرب نوک ره هح دم یییدئلو

 هدنسهصبك باغ فبرش هرکص نوکر یا شم رلبا مایصمادا راطخا هللا
 هدن وتکم كل یظعا ردص هکنوح لردا تام الم هلا یدنفا مدآ رارکت

 ۳3 10۳1 كنو دوعس ندنغب دلوا شام مالعتسا یبس كنس هعفو البر ۶

 ۴ ده جت ]

 ۱ قفتنم هاک بوب وا نان ندض رعت هزب یسلاو داد ( ٌكردبا یدصا

 < هبف ۶
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 0 اسهدا) یدنفا تاللادبعاک یدیا ترابع ندناب یتشادلوا مارح انزو رخ ۱

 | رد مارح ات ز ردهارح رج هکر ويد دوعسربما نوسلوا نکعواعم سائلا

 || ندسهالا نیراب زکنآ یرلتب و نکیدامده یزهبق بوقیچ نوک کرامو
 ۱ هلنارا اهو یسادرف یدشا ناطخ ه هءاف ود ( نوسلوا دونعم هتشا 1

 || هلنایندلومو راب د الشاب هکقبا مدنه ییلاصر "امو دجاسمراناوا ورم هانا
  ترضحو نیرادلوم كت ندی ها یر همطافو یلعو رعو رکبوپا
 ۱ هلن ناوضر ن رک تا او یسهناخ ك ولت رطح اھ ع هللا یر کرک

 | ینهنا )هاک ولردنا تخت هاک یب رباقم العو ایلوا هلا ربط > نیعجا ماهیلع

 | لوا هدنف رظ نوک جواو رلیدتا مده امام تردد ( اه وتیمس ءایساالا
 ایدی رکو او قیر . رد هیهرد یاب فاز هلا مازاهدا زهرح ۱

 نک رهو یھ ىع اچ ددع) و زر هدخارر نیمه و ووس هرکضندنا

 ۱ را :زوا قتل وط للا روتسد ی وضا قایق زام هدف هدرا كم امار

 | یرهط تالصو فاش یبزاغ حابض هلنا مالسا تعاجج هیلع ءا ی دنا
 ۱ بول یرام اما نح نیزاسم ماشخاو ج ی رضع تالصو کلام

 ینوک هعچ ی درد نوا ك هزت و یدیارالیف نالک تسار ید یی: زاغ وسد

 هظ> یدنها ثاللاد,ع یستفم قنح نالوا کما لعا 4 رضا كلدوعس

 | نوک لوا هلکبا عابنااکا یخد دومس یدلواماما هدنزامن هعجج بوب وقوا ||
 | نادي اهو هفلاط رک و مالتا لها نالوا ندنعاججو تنس لها كرك ||

 رابد# 1 عابتا "هه اغار

 راو یع اولا زاسو هلک زانو قوبح ردقن هداهم کم دکمه رخا هل وهدا

 ی دثوا قارحا بوانالپوط هوا
 تالصكراتذوم هدکد اک هم ارح دصسم نکا رونوقوا ناذا دوعس نوکر و

 | هبضف كج دشا ئر رلک دا هیضرت هما ذوب اا ماشو

 یدتا عانس نی تسوس دامو و زدزک رکو کاک
 هکم ءالع دهارکلام هلکغا ما ییسبرذت كن هلاسر مان تاه. كلا فشک و ||

 رابدلوا روبح عادا ید شانو هسوردن یوا
 باج نوا قم الكا روما تسهج كن دفا مدآ دوعس داناو

 0 راکد روت وک هرد اح كوكو هنهک ر ی یدتفا مدآ هلکعیا راصضحاو

 عی داوا دوس یخ: ندد دلوار یفایقو ىز كراناروطوا هدنکا



 و ۳۱ ¥$

 | هنس هود یک هدلح مان هدناعم ید یدتفا مدآ هرکص ندقدنلا یس هقرا ۱

 ۱ ردشلرونک |

 ۱ چوا ندبدنفا ۷# ۵ وک یز کس كم رج نعل نوک لوا هسا دوعس |

 | تد لاحرد ی رب 4 دم رکم دم هلب رک بع لوا تعابس

 نیرابو یدنیک هنهاکرخو هي بوغیچ هرکص ندک دبا فاوط ینی ریش |
 | هلکهرردشا ادن رالالدوبد نوسلک هغ رشد حمم سکر ھ هدّتفو قلشوف ||

 | مدت سان راسو الع هل ابو راتفمو یضاقو نیعاا دبع دیس هکبجوم
 ۱ Ek هنغام هصا كيك وب الا كناهص بای بولک دوس هدنراهداوا ||

 | "یصاف هنفرط لوصو یبیدنفا تاللا دبع یسیتفم ننح هنفرط خاصو |
 |[ هدااح ینیداوا شازبد هنفارطا تاق تا جد نیا نام بولا یب هدلب |

 ۱ ل ( اجو بار »لا پاو هدنح رعاو هدص صا ىذلا هي دجلا ( ۱

 ۱ ندک دا تار 1 اينالا رک تروح *د,طخ نالوا ردصم هس هل دج ا

 تیاده همالبا یزبس هک مرلبا ۹ وح نیانح ( و لس ۳4 ما

 ۱ کعب دنا و هدودیا تدابع ههالا نکلا یزسو یدلبا صالخندک شو

 ۱ هرزوآ هيم السا تم رو مرلب ڊا توعد هتغارف ندتاالضو كرش لاح

 ند س هرزوا قلوان .يسو و رسد كهللاو ت بس ود هرلنوس یچللا

 ۱ بولک سکر هو یدنازوا یا تور وطوا « رکصندک دد ) مسا ت تەر

 هرکص ندنزاغ ی 2 هکم لها او بو هنت 1 هد درو ی دا تعج |

 رظانم اک, ه دنس هرا ماقم هبا نک ردا عاعجا م دمارج یے

 | تدوع هسنهاکرخ بوید مب دیا نایب یمالسسا طارش ہزس هکان نکلوا

 ۱ یدتا

 | فیش منمز ید دوس یدنالیوط قلخ هدرصع تقو
 | ی سالاها همرکم *دکیو ی درج هن رژوا م اهم یک ه دیس هدرا

 | كن رلنابوج نویق ندنکی دلبا ساو نظ زا« یشرپیبک ینابرع هبعرد
 هک دانا یی هلتسهرهو یدالشاب هکعا ملعن هعلخ ىت سه يکیدلس

 یجد هل هد هک ات تا مع هل ااطخ ه یدندا کالا دبع هیهنح *یتفع ۱

 ولو لسهاج لا نیل اها همرکم هکم هکوبل اج یدیارید نوسالکا
 لسم یکی دلب | نیت و معنا دنبلاويديا مجاندنسایع یاهو لاف

 هک ازورخ ۶ ی



> ۳۱۳ ۷ 

 رلر دک رەد بوبا راععاده الا یسالاهاهم رکعهکءیداشاب فت مس

 ند وس و شلاق هد هد کد ذکم نیعلاد ع دیس یردا رب بلا فا سیب 3

 نارم> بودا لاسراو اذها قارمهدر و بوزان توتکم هز نەلاد_ ع

 ندالع لضافا یخد هکم لها یےا شمه د ناماو یار نوا هلن تب

 هدلح مانلیسنالوا یس هذا سم یقانوق یکتا هب هکم رل دبا شد ردنوک را,سلیا

 هرانا راد تسي! ناما نوعا هکملهاو رلیدتا ت اقالم هلا دوس رل علیا

 نکسهدنا تدابع هالا زکلاب هکمدلک نوا كنون قحا هرس نب ) دوهساباوح
 ن درایعلبا عید ( نکس هعا كرش یشر ههالا هلا مدهییاشصاو
 هددسودخسدا لو یک دژ وداع اتدابع هب یریغ ندهالاز) رهاطمیش

 نوع هدا ز كیشان ندنساوا شک بوقبح ند هکم كلا فد رش دوفس
 كن ودنک یسوزرا كم رک هب ههرکم دکم ناه قر هلوا ط نام و

 ی ویتسلا قعاازوا یزوس نادنع ندشدلوا افا باع یهازآوراص
 هلکزس هرزوا ید كالوسرو كالا ) و یدازوا لآ رانا ناه

 یدرانا بود (یسهلوا نعد هن رات د ںووس یرانوس یا مدتبا هدهاعم

 ید-غاک ناماو یاردوهس لاحردو رابدتا هدهاعم هنن رزوا زوو

 روئلوا دارا هلرفر ( ۲۲ ) هدر ز روض یدرب و بوزان

 دوهب هْفْاط یهعرکم کم لاها هلهجو یِنح هلوا مولعم ندنس هعلاطم

 دن رده السا تح كردا توعد همالساند هلا لبر هئس هل زیم

 اورنددس هدي 2. و فااط ءد سال شابا تاطخ هل هح و ىح ۳ وط

 هکمدغاک ون ننوک هج ین دی كمر ندع داوا شکروا هدانز كب قلح

 ردنا عاقجا لاها هلج ه کت ن دنزام هعج لّوص قلا هب هم رکم

 ۷ ردشلوارمشتسهو نونگ هل اتعالس و نمارمخ و سک رھ هدة دل واتا رق

 هدة سوا ا هتسودزا ل دوعس یدنفامدآ زکذلا فلاس هداناوب هتشلا

 کا قداصا هثناوا یک زرع هب ده کم کم لدوعسس حورشم هحور

 هدرزوا هت سکو را نوجا یا اشا یودرا طقفبوب« هدیا تاقال«

 بودیا تماقا هدرداح ی دنفامدآ یدیشا ردروق رداحرب هود

 بودیاروهظ رلیشحو قوجرب شلوا راوس هنیع# ررپ رچوا رمشکبا هاکان
 قرلوا ناوک یتس انا ی( نان رعلا ر ذنلااب ١ ) ا وک هلی رادصوصخم لولو

 تعاسيکیارب كن دنا مدآ نکر ک بواواراوس هيڪر اد مه یحدد وعس ۱

 ۰ سم سس سس سد تست تم

KFلک عباس  
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 : ندرب یتیداوا نوک روا ندکل هیلغوب دوس یدلوا ثالهبلغو ماحدزا

 . جایحیدلروکر ثا ندرایاه و هدنراةدروط ه هفقو جا هجو ىدا تک رح
 ۱ ۱ یدلاغوحوکتفک هدنرلکدنا تدوع در هم رکم دکم هلا ماعا ىج سالم

 یدلشالکا ینیدلوا یسان ن دننرنک كفلخ درحم ینقوتو ثکعكدومسو

 قو وشنو توعد « داهج هللال مس یف یراوز بلا فب رش هیلع ءاش

 هن رزوا كلوب یدردتا ادن رللالد نوا یسک هره شب جراخ ویدابا
 نکل یدروف ودرا هدجراځ یوقیحاشاب قب رسسیسللاو هد> لواند هلج

 ن داس هد انن مدع كنو وو ندک مس هربخ چی بو: عج چیرراس

 میر ےس وک یاوص قلب رطو ۱ ] هزاب ه دوعس هر کو و رایدلنا ر ادعا هلت

 یربرغو رابدید رولوا بجاو قهراو هنب رزواتقو لوا هسیا را لوبق
 كن هیلء-لود هدا نه هلک د زوسو رلید- | هداحا یدوعس بوردنوک مداررپ

 ندهیاءاودفرط هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب ورا,دردل یک هلک هنجاق
Eهل [جاعح هلو او هرکو و شاردوک سا هلا  

 رواکمزال یساردنوک یبهب هدعرد كن دنفا مدآ نالوا ش اک هر همرکم کم

 دوعس رلیدتا جا رسا نددوعس ود رک ه راودرا دخول

 كة_اخ ض رغ ندزفک رع هلبا تیعجوب بور وراباوج هناریگتم هرات و
 لارا هلبا عفر یروما تارکنمندنفارطاو همرکم کمو حالصا یتیداقع
 ندرفرط یدعو ط هب هم کم هکم دنکسو هحاحح ردحالفو زوف قد رط

 ۱ دم السا و نعالاب جاج نالوا دراوتم ندن رلذ ظ سهمو ماش ردعونع

 تاج هد ظ هدنفرط نوک حاقر ید ییدوعبم هلعااود رلئوشا عو>ر

 باج یی یدنسفا مدآ هل صوع روم م هدع! و شعد ع هدنتین كا

 نوک چوا هدقدشوا راد تا هر ربات رارکت ندفرطور طقف ردشلا

 هسرواوا نالاق ه د دکمه هدانز ندناردراو ناماو یأر هرات دیک هد فرط

 فر رشویدک رواس 1 رهندنویدرب و یعطق باوجود مردیا مع لتف

 یدلوا رکراک یسارغاو میخ ك اغ
 (۱۲۱۸هنسمدافو)

 | هرزوا كسعا تمافااهد نوک نوا هاشا هللادبع هکم نایعاور اکا
 ۱ هدنسنلا یدشا تک ر > ه دنشب مرګ ی ورلوا دیفم هد هسا رايد یل اجر

 ۱ های بل اغ فن مش هن رزوا كلوب ی د هس یک بوقیچ یره خا اغا ید

 هک فیرش



 هک ۳۱۱ ¥
 ےس

 | هيصولو هسش نسوا تناتمو تاب هدهظفاحصو هءقادم ضا نكراةبج ۱

 | مقاطیاهاو رکسع نالق هدفناط هرکص ندنحورخ كلا کو بااح یدشا |

 ۱ یرلفداوا ففاو هلاحو هسیا رایباهو راب دتوط زو هرارف ب وقیچ مقاط |
 | ندفناط حو رشه هجور تبودنا موه هن رزوا فتاط اظ ندفرط ره 9 ۱

 یرلفدلوا فلت كرهشود هدب رایباهو یرک | راندا رارف هلا ج ج ورخ ۱

 ۱ هاب راب هو هلن را راحانو جاع جد لاها هيه . کهدشناطنوزدینک ۱

 رلیاهو ٠ رایدتنا مانتغایبارشا و لاومایرلف دل وب و ماع لتف یرانا بوربک |
 رات افا بو ا هب . رودرا ییایشاو لاوما نالو هذفناط ۱

 لالسمو یراخ هیلع ءاس رابدت 1 هرلذاوزیران وب بويعا تضر هراب کز کلان |

 ةو لک لود  رزوا هعب را بهاذمو ث.داحا بک راس و به

 هدنرلحاو رون روس هدنتلا رلقالا رلباک هجراکب ندهراسنوفو تاسداو
 ید نم هدنا تراس> هغمر دااق یرلنوب هنسک ن نکلیدیا روئاوب یدراههع» |

 هدنتلا راقانا هلل ول هرم راتاو هه رش بک دجنوب ه دیدم تدم

 لوا ن سدقأب جارحالادعت نوا یرازمما و A نت لاوءا ید

 ییقاوم ضرب هداثناوب یرلب, حر و رلیدتا مست درب : راپشحو

 هاب ود شءاراو لام هدتلا كهاط ندنغدلوب لام زار نکردنا رفح

 رومو نیشنلد هلب واو رایدرونک هنتسسوا ینتلا كغاط هلبارفح یراهناخ
 تودیک هبهیترد ناش ن اس ه دعو رایدلبا با رخ الب اک یهبصقر

 قردلوا مما هدهبار وب موب دشنام ید موشم سکا مان نیاط ٥ ناعع ۱

 یدلاق |
 یاعوقووب  یدیششیک هنفرط قارع هلن ارغ هز هدانا لوادوعس |
 ندک دا ت تاق الع هلا لاسو تدوع هب هیعرد قرهلوانو * یک یکیدت لا ۱

 هر هه رکھ هو ا هجوتم هب ههر که هکم هلا هيطع تیعجج ه ها
 رادد رو یک اا ج هتسول ن وکروا هکم لاها هدندورو هلګ قانوف

 یسلاو هدج جڑا دال هکلت حاج حوفحوفندفر ط رھ هد رصو و |

 جاعطارماو اشاب هللادبع هداز مظع یاش حس ربماو اشاب فی رش
 رادو كيسسو نوا ندب رغءورلدلوا لصاو كب ناعع یک یرصم

 هک سوب ید ییقنالکم هللا دیعسنم ناطاس یماما طعم تواک جاج
 Eels E ج هدعح سود هثسول هلع ءان رایدشا



۱ 

 ندفلاطو یدنیک هاچ همرکمذکم هاو هه رد رگ هرژوا قءراو لوا ۱

 ی
 رزوا كلسوک هظعا ردص هلک هلکعا ق وید مدردن جوک ی

 REG هجور ه ۳ كتهداژ یدتفا لو ی دارا

 | یسلیا روب هنساطعاراباوج هجم رس یکب تو یسلی وس رازوس
۱ 

 ۱ و نا ود و سو و یک وعو | هعلیح هئ بک ی ةلقوغوص هوبا هسلح هسیا
 هچوت لیاس ناطا ف مه دنعح ودنک هح رکاو ىدا فک هد صیعن
 یراتعاو تثیحكلویب كړ هلو د د كلك نصع,د هسلد اراو صوصخ

 كتلودو روئلوب یر ندرودص هد هلاکم سااحم تفواوا ار ز یدیاراو

 هنسودنک هلر یاض ورعم كاا باب یہ رواب دیا مرګ هش رارسا

 هدنرزوا كب تمص دانا لوا تب روم مو هتسشدا یدیارولب رس وک
 هکیدلاق یداراو یهجو هداز جد یاس ناطا س هدنعح قزهلوا

 ندهسقانم وه ان هیدهبایدنفآ م السالا ر مس شوربن دنفور هدازیدنفایلو

 | مع«یراهتشا هلاراوطازامشقاب الع كنسودنک هلتهجو یدبالکدیلاخ
 ۱ ریخت هب یهاشداب تاهجوتنالوا رعس# ۰ دیو هل ااعناهب ییاطاس

 | ین هیهسسورپ یتوک یحی مرکب كاهرطیذ هیلع ءان یدیسشلروتک
 لک هد دص هلن رب یدنلق الحاو

 ۱ ۱ یناهو نکیاندنسانرق صاو> ثبلاخ فن رش هرزوا چی دنلوا ناس هدالاب

 | فداط ندفرط یاهوزب نعل اد هنو دمك هلکسع | لوخد هئیهذم

 بولوا ندهماهویاسور هل. یداظم ناعع نالوا شلر و یراما ی دا

 رک اسع هدنشب یمرکب كلاوش نابقشن لاس نالوا طاس هذع تا

 هادم وبه داروا ید بلاغ فب رتشو هل رانا هطاحا ینئاط بواک هلباهیلک
 هد هسا شک .هعوق و تافلت قوح ك هدنفرط راب اهو قر هنلوا مای هکنج

 ادب « راەنخر هدنرلجرب و روس ec هنگ طیتبد یاب رعلباضفرش

 اد دیس نکیا راکشلد هللاراک ماجا هظحالم بلاغ فن رش هلغلوا

 هبا رت ییئاسط نیل هک بورردب وا هب ودنک یراتش یشرگیدرورسنا
 ge هدددر و تربج بلاث فرش ها مولعم ه ی رلکدتک هب هک

 سساوج صءب یرافدلوا هج وته هب ده ر Ka دکمیسهذرف هز كرلباهوهدانا

 ندرلنا بوهیح ندقناط بلاف اف ؛ ریس هل . رزوا یسعلوا رابخا ندنفرط



 ته سس یورو بس ~~ ج

۰ 
 | | هالبرک تشد لهدا ا یسهشفاسو نی 77 اک فن رش (

 | نالوا دود هللا مده نسب كن واترمضح نیسح ماها بوراو

 | نخ ردق زوپ زکس یدب و تراغو بهن یاعا راک دان و فع هجو
 ب ونلوا هلباقم وللوپ ( یدیشغیا اضتقا ندن تراس همادعاو لتق

 ۳ راهو یک کید د تلکب تعهع تانهن هلغمازوا لاقو لیقلردیک

 تکرحو لع هلیساصتءم قردئلوا ارفتساو عا یعرش مکح ناک مزال

 ولد یدارب و ماتخ هبساحتو ماجا ه زوس هاکنوب بولوا رک را رد قوا

 رددیعم هدٌّعصاو" # را

 لاح هم زال یرالا ص .دساو هلازاهلتسک رح لوا ھن س شع ۱ یا هن . رزوا كرل اھو

 ندال بس اکنولاسها نالوا عقاو هدیاب و كن ۳ وڈ یدیا ندنمطضمو
 قئرآ هش رزوا كوب رایدلنا تنکم "مواد عیسوت ردنا هدافتسا رایباهو
 هلا هیفاک هوف یک یکیدید كنم رکسهدضاق لب ءا مور نام2 بویلوازاج فقوت

 | نالوا راکرد لر هیلعلو د طعفیدیا ندروما نابحاو قاراو هن ررزوا

 راو شد را كا قوس هيف اک "هوقر هل وا لاحرد هلوبس> یالدتبقخ

 كنيم رحوافتکا رای طظفح تک رەد ما "یدا قب اسلاونمرپ ندنعداوا

 ناطاس یرازواج هدف رط فئاط كرلساهو نکیشعیا اتعا هنس هظفام

 هظح الم ید تاود ی الکو یک یکیدرب و ناجح هئب رات رطح مال ۳۹

 روبح هفع و هنادیم یشیا قزلوا تربحو هشیدنا راحود هلبا راک ماجا
 را, داوا

 ندنول نوش یتامولعم هدیأب ی ول كهداز یدفا لو نالوا العلا ی

 ففاو هلاح تهیعح زونه قرهلوا ترا ند هامماع رایخا یکیدنشس

 هلبا هکم یاهرس ییرلب راک تبصعل د راوطا واردو ل رلماهو نادن ست

 كرد یتغید) وا هلم ر مهم دیه ودو اد هلا لج ه هسسقانم یهدنراش

 تادر نت تاغ هداز یدنفا یو * دوج يدا ناعداو

 ندنکیدلک و هدیاتاقوا راما هدنروطیرلپ دی نارعم راس الو اتسا قردلوا

 ناو دصد نالوا ددر هنر اد تامولوم* هر هری رهاشار هکسو دنک

 یدبا ترابع ندناناورو تاباکح یکیدتشیا ندرافواقلادو

 ANE ینبم هنشدلوا تاذر د دح هيا یدنفا كب تع

 ed کد باش 3 تن الوو نال ولادش هدهثحایم ندا ناب رج



 < سو
 ق دا نکنارد ( ی دنلوا میسا و هب هنیفس هل فروم

 | ( مولعم ندهن یج هراو لرکسع نانلوا بیئرت ندرمصمو كنام6*وب )
 ریش قوط كب یس اروا  اباوج کا ید مظعا ردص هلکید

 | تود ( ردهتسسباو هردو مکح لوصو مدعو لوصو رد ادتتیراخ

 یهتشت الاع حان را یرج ) ید یدنفا كي تععع ن دماتظع رودص

 یدلبا دین یمالک كيطعا ردم هات ئارق ارق نص اص ( نفسساا
 هده 2 ی ) ید یدنقا هللا طع هداژ قجالم ندهاطع رودص

 هلا لاسراو قوس رکسع ید ندرخآ فرط قجنا ش هاشلوا روصق
 یجد ندنفرط دادعب بوبد ( زالوا كا ندهدناف هسشل وا لاغشا رایاهو

 داد ےطءا ردص هم :رزوا ینا راطخاو 0 د یتسع وار سڪ قوس

 ۱ سس ادنهک دوخاب © . ت انا بهش رزوا اپ اب ھو یجدل:سلاو

 | یکهدنفرط زابح هقشد ن دفدنلوا راهشاو یا هنس ودنک یسعالاسرا
 یغیدلوا شل ردنوک راها راو رانامرف هرابعلا برع ید هلئابقو راشع
 | ةقاطلا زدش كد هبیدعش ) یدنفا كب تمصع هدک دنا هیاکحو ناست

 | عرشلرق ل راییاهو بویلوا عقاو روصف هدریب دن ناالک مزال هی شیلا
 ا هرکص ندق دنلوا ارقتساو عس هیهلا ماکحا كحهدنا بنر هدنراهحندر ةنا

 ا هلکء د ( نوسالوا تک رج هرژوا ع رش یاضتعمو تعجامع هیاوتف

 ۱ نالوا یراج هدنرلفح بولوا ندتنعوت حراوخ كرم ابهو )كيادنهک

 ك تمصع Aa ب رزوا یدهعد ( ردیللوا مولعه عق اولا ف ی راب م ؟تح

 ت ل رهاق ناب طللسرب لصانع حراوخ هلبارادشا هم اب کهن

 جور > ند :اطاس یعاسطا ردا نیسم یاضع ی قش نکیا هدفا طا

 صاو لويق كل رهاو طاتسامرپ لصا نع راب اهوو ییعیدئلوا قالطا هرلندیا

 فیصوت یراق داوا موفرب دازارسو نیسشن هیدا بویلوا روب هنیهنو
مزال لن اص عقد هل ر نمد القتسمو فن رعد یبراخ ظغفلو ۱

 یتکیدلک 

 « دعت و یدلیا ملتو اعا نی راهصف جاو رب زن هللادبعو حرصت ۱

 شب یرکب كران اهو ( یدنفا نیما د هداز یدنفا لو اكعلا سر ۱
 ىاعلا هسا بواق هللا دوعص توخو رو رخ راعش نب راغامد وریند هنس

 رویمهاس ینئدلوا هر هام رع رواد شفا یراکدلبا | ناو ساوه

 یجد هیک دید ¢ ردرآ ونمو روهشم یرهشفاش با هکمیافرش هد هساا
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۶ ۳۷ 
 ۱ ی دوا ید روپ هش رزوا كناشع ب ودنا حجج یکبسع ردق كب . چوا | ۱

 ۱ یرکسع كنامع لباقتلا یدل هد مات جرعلا یداو نوفیح ندئس هعاق

 | نیعلا دبعو یدنلوا ماستغاو ذخا یسایشاو ت اناویح بواوا میهن

 | هن رزوا كيش لوا تاذل اب بااغ فی رش هدو یدلکح هذناط اغا

 | قییضتو برض هجلبخ هلا هربچنو بوط ینس هملق تالبع بودیک
 | یدلبا تدوع ها ط هلی ر هدلاطوا ینامع بویم دارند هسیدلبا |

 نکربد عدلا یک وا اف با یهدنه> ن رک بااغ فا رسب لصاخلا

 رارکت ب ورش اش ییفح ها قوا لالستخا راتفر ک یهح ف اط

 ۱ هب زب r هرطاخجو یدذاو سنت هد ندجعا او هر هیلهناود

 ۱ رلبدشود هان و ف وخ ید یسلاها هه رکم دم یٌسات ندش رفت اهد |

 ۱ بوءی> ندهکم یرلیض»ب ندفارشا هرژوا كعا تاکش ص رع هتلودو

 ۱ راودتا تع نع هاویناتسا |
 | قر هلوا لعةتهو اس هدا ز یرلترضح ناخ ملس ناطاعس ندناعوقوو |

 | هورذ هذه لالا كراباهو ) هللا لاسرا نوباسهطخ هعطةرب هبیاعباب
 | یهیهکم فب رش یرلنوا دعو ضعبو لوه #یرلضرغ ندجورع هنا صع
 | ی هداسفاو لالضا قلخ درح هللا درغو نیەت یاوعد دوخاب و روص#

 | اویو هرک اذه هلباتاود لاجرو ماسظع یالک هسا هل یلصاح لوڅ
 | (نویسئوا هزو اشه راکرپ "هرادا هدا كلروک یب هزاحكاک-ثم

 | مظءاردص ینوک یعجوا نوا كنهدلایذ ندنرافدلوا شا یعاود |

 | یدشفا رادرتفدو یساغا یرصکبو یلاف باب لاحرو EE رودصو
 | بديا ث روشم ن مچ ادقع هدیهانپ یوتف *اخی روش باب را راسو |

 | رارببدت ناشاوار اد اکو ردو هر یدعو نایمرد یس هلئسم یاهو وشا

 | لیامور هدقدنلوا یر مالعنسا ندراضح قرهثلواناب و هدافاهراضح
 | هایف رس نيم رج كل رایعشوب )ی دسنفا ندا س یر

 تناید یاضتعم ییییعا 1 رکیع یلک هش رارزوا هلکع | نیب ی رادصق ءوس

 | ههعظع "«دامو ردنرابعندقاروا دوست هساربیادت نانلوادرسبواوا ||

 تناح ناکم الا بسسخت ؛ ) مظعا ردص كد (ردبحاو مادقا السعف

 اب «نادزفو پز تو پوط ۳ "ناتساو رکسو ن دروم



4 1% 
 دیتا تنه |

 هدشفرطنع هرزوا تصر الاب هجورب كئيیاهو بهذع هسیاز, نملادبع |

۱ 

 زتشسلو طض هلل وه بس ید ا ملقا هلي الشاب هزاسششاو ع ویش

 یدعسو عقاو هدنسهرارمسع هلبا فئاط ندنکیدلیا لرد یتکج هل هدا
 | هن رزوانارهز ییابعش ن لاس یش كند هیحات هشد نالواعبات هریسع
 | هلبابلاغ فیرشو دانا یفرطنع ناقش ن لاس یدنشلبا طیلست

 | فب رشییعلئابق قرهلواریاغم ه هاصم نالوا دقعنم هدننب زب نعلادبع
 | باغ فی رش هنب رزوا كلوب یدلواردیا طبل هب رزوا یناب رع كاف

 | هدهع هلبا لاسرا تار رح هدوعس یلغوا هلبا زب زملا دبع قزهاق زج اع
 ۱ نوا ملص شف را ربخ هلوهم و هدک دتا فراکنو راظحا نسما وااو

 | هلاع تفیقح هبا تماقا ةدنارهز ردنوک مدآ نیهارب ردیف هعیض كل ابرع
 وات ر هنارهز بلاغ فب رش هلب رم رب و تاوچودد نو ساوا فاو

 | ضقل كنهصقاو تاکرخ هركصذ دق دلوا علطم هلاخ تقیق> بور دنوک
 ۱ كت سودنکو یردار تكئسهحوژ نوعا مه یفیدلوا تبحوق یلص

 | هلا ؤباطملا نجرلادبع ن ناعع نالوا یرارمسا مرحو نیم هدان ز لا
 نامع هدنرافدراو هیار وا یدرذنوک هر هنیعرد یاود ضب ن دقارشا

 ت اق الم هنامرح هلنا زب نعلا دتبعو ل وخد هبه ذم یاهو یییاظم

 قطبض كن همرکم کمو تبحاص» قر هلوا نخ ندافرش نالوا یساقفرو
 | شعر و یتراما كنسلاوحو فئاطاکا خذ زب یعلادبص ب ودیا دعواکا
 | تاقالم هد يمر تروص هلبا رب ءعلادبع هعفدرپ زکلا افرمش ندتغیدلوا
 ند هیعرد یک شاوا رکر ا رق رکا ذم اهلا ناھ شا وک هرکضندک دتا

 هتاف رم 2 نالوا ی امف ر نا. دهار یان ا نکبا رار واک ور غوط هغ اط بوج
 هدابج قهاشهدتهج فذاط هدلاح ینیدلوا ردیاانلوحدم یهذم یاهو

 نطوم هدراوطوا تولوا یس هلو دک و لوخدەب هعلق مان تالمع عقاو

 یتغارب توافشو توادع نامه هلباعجج هنشاب نس هلق ناودع نالوا

 فدرشو یدتنا دایقناو عابا هنسو دنک ی خد لئابق یهدنفارطاو داشک

 هل ادمع دیس ن ائاوب هدش اط تق ول وا ب ولوا یردار كل اغ

 هپ ودنکو یدسابا فیاکت ینسغا لوبق یبهذم یاهو بوردنوک ربخ
 نیعلادع دیس هش رزوا كلوب یدالشاب هکنج هلبالئاق نایسعا عابنا |
 ر ی ےس توس سس مس یو اس سود تا سمت د

 يک جوا $
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 قد دصت ن داداه سرد ید ینلئاربم رم كن آ نبه هسنعددل وا شلر و ۱

 ی دنلوا دیک اتو |
 ل الو كناشاب ر صد سس دج نالوا بصن یسلاو هد قلاس لاونم رب و ۱

 كرلم اهو هداننایکیدلبا تع رع هزاعح بتاج هلتک ر > ندرضعم هدلاوش |
۱ ۱ 

 هربتعم ثاوذ صعب ند هک اا هد نع تیاکش ضرع نادا دەت ۱

 راردب |هدکع | دراو هرصم هرزوا كلک هتداهسرد

 هدنسهنس چوا قرقزو كب باهولادبعندجهرزوا یغیدالوا نایب هدالاب ۱
 یدالشاب هئوعد هنبه ذم ودننک قاخ هلپا فيا ا ر هلاسرددعتملردیاروهط ۱

 هن راش | دیهذزم یدک یرللاموردهیربهدلردبا مکح هب رفک كل ريع |عابتاو ۱ ۱

 ید دوس ندم یش هسیعرد ی دبا ن العا یشداوا لالح |

 تموک>رپ هدب رهلا هری زج هلبا هلي س و وبر دیا ماسر هت ور کالطاب بهدم وب
 ردا میس وت یوکح وب زب رعلادبع یلغواهدنتافوو یدتا لیکشت هلقتسم
 هنفرطنع و شا الینساو طبض :, الماک یتسلاعسو قرش بناح كمر

 یدیشعود هک انرطخلاحرب نیف رش نیمرح ندنشب هلواشءازوا لایخد
 روش روک دوس ییغوا هدروما عاظع بواوا ییادارخاوا كرب علاد-بعو
 د هو یدبک شمالشاب یل نرق تهباسهوتموکحارظن هتغب دلوا

 حرجودریآیسالءقارعوزاجح را هنس هجا ,دنروهظ "یدابم كياهولا
 رثا رکر اک هدهسدارا شابا فیل انراباک یلیخ هدیاب وب قرهلوا لوغشم ها
 نبدح ه دناواوب قر هلوا مش هدب رعلا هرب رج یاهو بهذم بویلوا
 یدیا لو غشم هلبا ییا هو نیت تلطا به ذموب ی داف جاو د الو | كب اه ولادبع
 زونه رایدنفا رکسهیضاق هراصب «دلاح یییدلوا شاک هبهداروب لاح هتشیا

 یرلتینو مازلا یرایناهو هلا هبلک هلحابم ندنرافدلوا فذاو هلاح تقي
 كن رب ندالعالاب هجور هرز وا تعا مالعتساو قاشکبسا یغیداوا هل

 هلب وب !ءقاو رلیدر دنوک ین یدسنفامدآو رلیدت اربد ی یتساردنوک هد

 كلردنوک لوا هنس س لا ۰ نکبل ید زول داد اف ؛دنیسلردنوک هد كمدآر

 شا هلا ناساو ق ہرکصذ دک دلک هر.دار وب شيا هسخوب ید ا رک

 یدیشمرب ولا تبروبح هنفصم *هب وست هللا نانسو فیس لاعا بوی

 قوس هفرطاوا كل هیفاک هوفر كج هل هدا عفد ییایهد ةيهادوب طقف ۱

 هب هب تاکرادت هلعلود ه د رما لوا ندسشدلوا راوشد را

 هک عباس دج % 1 ¥



 و
 هناخ هبح ویراب وطتعرس یناک رادتمو هتروار ندنرلیجم وطرمصعورب رح
 ی د لواراعشا ور ایسلیا ناڪ سا

 هدهروژ» 3 ده یدم ر یداغادیسدج یسادهک اشا فس ؤد هج وق قو

 هذن اج رلء اهو هلنا تاعفدو تا هلبالاسهاو ,تماقا هلبا قىلماق
 نادنداوا شا تسناوم بسک ید هلرلنا كرهاک بو دیک انوعبم

 یدسالق هو ول یتلظفاح هز اونم ۵ اندم لنا یا ارم رهع هی ر هتسهدهع

 هنس د هع باک الا ید فا مدآندمارکنیسردمراک هش ر یدنفا هللا بهو

 | ی رک: كبجر یب رش رھا هیجوتاب یماضق فب رش س دق ەل یس هیاپهلردا

 ناھ هل ظنت ندب رم بناج یهارجرخو یل هن.دب یتوک یجت دب
 یدنلو مارعا هد بناح

 هدنتسرغصو دلوت هد هبصق مان ل را ندناواضم روز رهش ی دنفا مدآ
 هرکصن دک دتا تفرعهو لع لیصم هدار واو ت رحم هبلح هل ر دپ

 هم اطمو تیحاصم مر مه بوشالوط هدرابک راود هل ادورو هنداهسرد

 هعفد یکیارب ونیسردم کالم لخ اد هل |یناناوخیراخ هدرفس ماکنه یرءلوا

 هلادجو تګ هلاراجاهو هر و . ی دیشلوا نیساک هلیایکلشافم فاقوا

 | فی رش سدو هنسهدهع هل دوس كزاربک صءد هدقدنلوایرح یر ردأق

 ر دل ردنوک هزاع بناج ح و رمشم هجو, قرهنلوا هیجوت یتب ولوم

 درام اهو ارظن هناررحم ندا دراو نددفرط دعرکم هک ریما یردم و

 هب دم ح و سشمهجورب هلیسلوا بی رق لاح ی راطلس# هبهرونم فنیدم
 ندنفب داش الک | نج هبلوا یناک ك اشا دعس ناذلوا بصذ یظفاح هرون

 ب جو مدنهس» هدنرفس معم ب ولوا ن دننآ ربه* لبا چبا لصا نع
 هر وه هنیدم هلن رازو ةبراشاب دجا یلغفاحم طایعد ن دئاربم رعم نالوا

 كنادر هل وا ید هدندناحسصعو هلغملوا لاسراو نیبعز هس هظذاح

 ایدسغ» هرزوا علوا مادته دنرب كلا هلغملوب ن دااح همزال نیسفلوا

 مهارا نالوا شلیا تقال تانا هدرصم ارخّومو هدنفاغوبشاب هدرج

 نیعت یا سابلا قعلخقلناربمریم ندنفرط اشاپ ورمسخ یسیلاورمصم هانا |

 & شارو #



TF 
 ی نږدی ج وک كب یا

 نابظحم ر رکصندق دژ وا هرواشم ت و .فیک ارا ارگ هدنر و تص س اع هیاعءاش

 موز نرم ۶ر رکاذم هل.عاعحا لنااعرودص 4 .سح قلو اند هن د روما

 قد )وا دع هدااح یییدلوا سحاح ماظع ر و دص هد هسا شاروک

 هرکصو ر رب ویاوب رارق وانت جا رک داش هدموع سلحم ۱

 رواوا لاقو لیق بجوم ودد یدعاوا ذیفن یرارق كنرو-ثم سلح |
 می روضحرشکنا مشکی مارک روډ هد صا لوا حبه هنس ھط > الم ۱

 یاشک.تسایر هعااطهو تارق ارب رع كف رش هلا بلج هیالسالا |
 هلةعلوا باس یر وص قملق و E نګ ادقعهر ص ندودنلوا

 قره لوا باج هیال-ءالا حشدز :شاط قاط هله جو لوا ماطءرودص

 لک نم یر٥ مد نیا وب د E یا مسر ريغ ز٥

 ندلاربت تال دم" ن: 2 دلوا راوشد قوس فکری ۱

 ean هدنئمط لت اص عقد هلیا هظفا ع یت هیلەتاود د ودح ۱

 رس نالوا یوسف الماک هنک رک چ ویو ایچ اوا هلا مدازوب

 دم م ییافغب رورش هل اهظفا ی یاوح لواو عفد نض رە کر

 ها ۰ ده یسالمداد-ب یک کج هلک مزال كاردنوک هر هدح یدر زور

 یدل ەلود تک وشراب اهو ںولوا تاذر ردا ماکت ی رعوإە لها یدتفا

 یراک دید نلو ایلاخ ندهدناف دیس وا علطم هنن راریعطر دم رنا هلب| نابت

 یسهرخالایداج یس هنسیدب نواوبشا هلغع و اراعشا ندیهالسالا حش فرط

 ربدنوب ید هد روشه ساع نالوا دععهدیهان یوتفهناخ هدنرخاوا

 هللا ةبهراو یتوادع هنن زا ر وءأم دادغب كراس اهو طةف توالوالویقاساسا

 شفاف لاسراوروم ام نداد ادغب تاغ رفت قلوایمالهدادغب یخدیدنفا

 فرص ندسشروم ام كناوبد ردنهخیرلابا تفورامما قر هقاب هلب ر 1

 تلح و قاقت بلس ندهلا ملر دیا ماکو ثحم هلبا هاهو ءا هش ر هلرظن

 رکرارف شپعنو باا كن ر رکید نداساع كج دبا قاتا بام
 یدلرب وماستخ هسا قر لوا
 هدفرطل وا اتوم ندنعل رادزنفد سهمزوئهالاب دجورپ امفوت هرارفوبو

 شبحو یغاصسءدج هلنرازو هبنر هنسهدهع یدنفا فی رشدجناسناوب
 0 رکسسعرفن كب ندهرهافرصم هفشب ندنقلخ یسوبف لک هجوتاب قلا



۰ 
 میس سم سس

 | یدلاق ریو رجاع باغ فب رش ندسنغپ داوب راشقنا  د ایز د |

 | بویلوا للاخ ندز واو ید-هت ید هفارع بناج رلیاهو هداشاو و
 ۱ نا هدالاب هوس نان رلکدتا رود هب هوم رییادت یسلاودادغب

 بو روا س هیصق الب رک نوګا را ذسخا ندرا يعيش هرزوا یییدنلوا
 هل-رقوس رکسع هش لرزوا ندفرطاوا هل-:هج ی راق دلوا شبا بارخ
 ۱ هنن رز واینافو كناش اب نايس یسلاود ادب نکناروصت تسد ردیرا هرب

 | یالتخا اشاپلبع ادخک تیاهنو یدلبا روهظ لالتخا هد دادسغب
 | شیاسا هلبا لاححوک قرهنلوا هیحوت قابا دادغل هنسهدهع بور دصان

 یدلس هوا داما تکلف

 ۱ را هعانداب رف ندیادراو ندیم رح ورډ درا هنس هج وب یس هعقوالب رک وشا

 جافرب ند-نیدلوا شعوقهنادیم نيمه! كنصم قرلوادب وم یتنومصم
 | یاوا شا ةد هسلدناوا هرواستم تیک هدیهانرت را دصروضح هدد

 | شفوب ه دکم وی اموف اموب و شم وپ هدا زكپ بوږل اق هد:-سهجرد

 یدم هل رب و ییطقرارفر

 شادپا قوس هزرعم هقرف را کب سر هن رزوا هیعرد هلو و هک وج

 | هلنهج ینجبهلوا شو بهدلابه راشعو ناب رع یک هدنفارطا یدیساوا
 | نوتیو ید راد الماک راییاهو نکل یدیا لباق یاصیتسا كرایب اهو
 | یدادغب و هرنصب هلطبض ییاسو نی رحدالب و رایدلا یرعش لیجدالب
 ییطخت هطعسم هلبا البئسا یناعو رعهدالب ید ندفرطر بودناد دهد

1 

 | هت رافرمصت هضبف یعدماهاو زاعح قباس لاوتمرب و راب دلوا ر دیا
 نهایهجو برح لئاسبقو یرارح فالء د ندلاسهبناجو رابدروک

 ۱ هنارج یمکح كنياهو زب علا دبع هدنفرطره كب رعلا ةر رج لصاعطا

 تربسحو زر اجود حورشم هجو رب دوا ی دلاق جارو عام
 لباواتیلرمطم عفدلرلباهو ها را هق رف راک س هدااحوش یدیساوا

 كشاندنع دل وا لکه ماجد كعءربدزکو درارغاو عح هدرالوجو

 # یس راج ر

۱ 
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 ”یاداو یداوا تالدبلغ هداب زك هس نود هی هی ع تا .یدبا

 تودنا روه هلئاتقم نواب اهر هلبایرک اس ع كس رش ه دشیفع ۱

 یدلریدصا هلا لاح جوک ۱

 رد نا تیارس ید لع هماهآ ندنفرطریسع یهذعییاهو هدانالوا

 هلکمرک هاهو بهذم دز یش یس هی رةش! ر ادا هک هل وش

 نع هماهت بواوا یادت کلاغ فیرشراشلوا یاهو یسیلاها هلجج
 یی رف سل ر نان ر د ولا ناثلو دو ددو هد یس هظفاحم كافرط ۱

 لئاسبف یهدنفارطا راش ندعم هدهساا شا تدوع در هدف اماف یوروا ۳

 هب یاهو بهذم یخد یسیلاها قراپ بودیا توف بک كردباداحنا ها |
 بوراو هپ رکسع هقرف نالوا قوس ندنفرط بلاغ فی رش هساکم ریک |

 رهظءو باغ نوروا یاصع ر هشار . هل ر موس یهدهدفنقو

 | زود یکيا هلکعیا نایصعید یسلاها تم هدانا لوا نکیشلوا

 ۱ ها صع رکسع هفرف ناناوا قوس ند هم گم دام مت تم هم قانو

 ن دیاهو بهذمو شمر و: ک هتعاطا نت اشم لح كردیا هبلغ

 | بهذمو رایداوا ییاهورارکتءرکصیآزکسیدبهدلاح ینیدلوا ش هرو کزاو
 یکهدن-سهرا هم رکم کم هلا دوو كردا تارسیجد هفرطور یبا دھو

 هب راك اب هلا اغرفلا دماغ لآو هدیمد لآ هدلحمان هبشخ | ما هب رکسعةقرف

 بوهیح ندەدەلو ید ناعع ن رکب وبا هداننالوا هن و رهظم هر هبلع

 وشا 9 شل وا رفطم و متعم هب راس ایدا هارلس اه و نا لوب هدراو>لوا ۱

 راس اان لا دماغو انک راشندعم هدنس هت س ید نوا زوټ یا |

 هدک دا موجه هن رزوا هدف هلعج رکسء كب یکیا نوا ندان اف

 كردبا ن وعش ةنغب نکیا لسلق لقا هلت هرانا یرکسع كرکب یا
 یهدقرطلوا هر کت دا هد سا شل مان لح تودنا رام رات یس هلج

 دسر دصاب هتف شناو لخاد هییاهوبهذم ی رد یتدلئاسق

 هدهنایم هلنا یاهو زب نعلادبعو ندنفید الشاب هغلوالءتشم هتشم هو دلشبااح

 لوغشم هلا رعود نک هلی وب هد هما باغ فن رس نکیاقا اا صم

 نالوا قوس ندنفرط بلاغ قب رش رارکن هلغلوایباھو ىغوچ كالنابف

۱ 

۱ 

۱ 
 | هدرلف رطاوا یاهو بھ بو هنلایکوا تیاسهدو تولوا راک و كب



 را
 نا ۱۳1 شوم یدشود هنس هیعاد تالرمکن اهج لر ها دی یدشر

  فیطق واس 1 بورد وک یدوعس غوا هلا هیاک رکاسع «رزوا یییدناوا |

 ك تخش فتم ندیک هنصالخخ-ا كالو یدتا طب قب رافرط |
 ے3 الماک یر نالوا ردق هن دودح ه صلو یدزول ست و درا ۱

 ۱ یداا هنفرمضت |

 یر لود هاهذم یاهو یغوح كب ندر لئاق هداشا و و ۱

 | هدزاج بناج قرهلوا قا" هرانو یرایضمب ید ندنلنابق برح قح |
 ۱ یدبا دک رت یتوق كرایاهو یخد |
 یاهو نان ر>ح ۳ تااخ فا رش و دادن مس یکا نواژزو یا هاف هاب ۱

 | ودرا سج رب هةشم ن دکد عا قوس رکسرع هنن رز وا كرانرک هنیهذم

 هدئتس هب رک دم رخ نکل یدتا ر 02 .رزوا را اهو تاغا هلا مه ۱

 ۱ را مو هنبرزوا بواک یک رشتنم دارجو رمهنع لیس رلیاهو نکا |

 | ع وغو تافلت ر دق كب یکیا ندنیفرط هد هيظع "بی راح نالوا عقاو |
 | یدلوا دیهسش هر تعه تاوذ ردق و قرد ندافرمش نکلاو یداو |

 | هب هم ر گم *هکم ایولغ+ بااق فرش كردبا ةباغ رایاهو ه دشاهنو |
 یدابآ تەجر |
 | هلا باغ فب مش هدم هتس جوا نوا زوب یکیا هد رزوا كن وب و ۱
 1 نادق طو قرهلوادعع هخاص هو هدننش ز نعلادبعناالوا نایناهو سر ۱

 1 كبلر و تصخر هتس رلتیک تواک ها ھه هرکم دکھ نوجا جت > ؛لراباهو ۱

 ۱ طاس هارد نالوا عبات هم رش هداشو و هر او |

 ۱ ردک یولک هب هرکه *دکم راییاهو دن رزوا كنون هل طرش قماغلوا ۱

 ۱ یسادنش كنسلاو دادغب هرزوا یددنلوا نایب هدالا طعو رب دل وا

 ۱ ر رعاادع نی دوس ملک سا تکرح هنرژوا اس هداشناوا اشاب یک

 هل رلیاهو هد مو« بوی هدا ج هت سو نیفعلود لو ةن هداروا

 ۱ یداک رصان نب دج ندنایناهویاسور |
 | هیدمرکع هکم هلراباهو واتیاک زب رملادبعی دومس هدنس هنستردنواو

 | ردقكيبیرکب دوعسهن هد مسودیسهنسشب نواو یدتا جج بواک
 | رلجزرب هتفارطا ههرکمهکم اطابتحا ید بااق فب رش واک هلا یب اهو |

 | شلپابلج هن دزن یئاق نالوامبات هنودنک و شمرب وماکعسا هلیساشنا |

 < یدا #



 4 ۲۹۹ $ کک

 | «دکغا تاقوا رصح هاطباو حرج كن هلزتسم دنافع هاکو كن هيف ساف ||
 ندنرافدناوپ هدنسس هباثلم صوصخ فنصرب جراخ ندنلود ن ك ۱

 ۱ هب همه ذم ناش> ایم نا نادر ج هدرعلا ةر رج وربتد را هس ده وب هکلاتحا

 | هلهجو و لاح كننامعا هيلع قبرط یدا راشمالوا فقاو زونه
 ۱ ماطر هل سس هعزانم به ذم یک هدلوح هاا هک نرومأم ب واوا

 | ريو قرف نی رازوس یل هغلابم كراظءاو نالوا ندش ادعا دراب بص ەت ۱
 ۱ فا هنن رافرط قارعو زا لرایاهو هج رکاو ید رز نم هل ۱

 | دهاشاو ظقت هت رزوا تارطات ی راک دتا هدهاشم هدنراقد الشاب

 | بویم لب راو همانا نم كشدا زونه هد تطاس رک ص هد هسا راشالشاب ||

 ۱ بودیا یسد زاب هک تدمرو شوط بوتا هدنسا داو بصعل ام دوم

 | یک یکرک هتسس هلئسم یاهو وشا اسایق ہرایل هداز یطاق نالوا شیک
 یدا رولر و ٽيهه ما

 ۳ اد هنوک ندنوک كردبا هد افتسا رلساهو ندلاوحا والثم وب هتسشدا

 | ییردیب ندنفرط بلاغ فیرش هج رکاو رایدبا هدک ا عیسوت نب رلتکم
 | هللا مانجا تاناوی> زار بوروا یرایاهو اجماج را هقرف نالبردنوک

 ۱ هبا ید ندنرگیسع كا هدراراغلاوللثم وب نکل یدراردا تدوع |

 ۱ ن سمات دیس هدنس هنس نوا زو یکیاو یدا هدو عوقو تافل

 | ساعش هرکس هفرفرب نالبردنوک هفرش بئاح هلبس هدناموق كنايلس ||
 | قوج كب ید ندنفرط كلا هد هدا شانا هبلغ هرلیاهو هد اح مات ||

 | نانلوا قوس هلیس هدناموق دیهف دین ابقاعتم ى دیشلوا فات رامدآ ||
 | بودبا هزاع كویب رب هلرایباهو هداح مان ماعللا خور د هیرکسع هقرف |

 | هرات رفظم یلیخ دهد دیس هر ص ندک دلک هفوقو تاقلت یلک ند يفرط :

 | تکرح هب وراپا لر هلک قلنغای,و قانوغروب هرکسسع نکیشلوا رهظع |
 ۱ ردنشادا تدوع ۾ دم ره هک سس ہرا ید وا ندنراک دعا

 | یرلقدلوا لوفسم هللا لادحو كنج هلل وب هدزاج بناج هوا رابیاهو ||

 ی دا راشعسود هن دق تکل# عیسول د هدفارع بناج هدسلاح

 | هللا زارنحا ندنس هرهاو هود كن هیلعتلود دوعس نب د یرلهدعمو

 | زب رعلا دبص ىلغوا ن رک هن ر نکردنا بانتجاندزواګ هقارعو زا

 چه قترآ ب ورام ها نوزفا زور تنکم یتیدلوا لتا هدب رعلا هرب رج



 FR عدد كرا او هد هما اوج نالوا دراو ند دادغب هن رزواكنو ۱

 | یک یسدبصق فحناط اتحانوگ ازرح ندنررشو یتبداوا شیاریالو |

 | نادنرک ددا رادتشا هنطیض كناسطو یکیدلر و ماکس مال ضعب |

 جردن ین داوا شعا لوخد هراس ذ هظذاكلا لحال كن رشع دلاخ نن ۱

 ردشعا وب ۱

 ۱ ی ندوب یتیدلوا شمروشآ رلنامز واهرطا لصن كنهيءنلود |
 | به ذمرپ یکی دلبا ثادحاكنب رب ندنسهعبت مدقم راهش هجو هکر ولوا |
 | قارعوزاح كر دنا نایرج هيلع تاثحاسم راهنس قوح كب هدنفح دندج |

 | تف اه دلاح ینیدلوا شلوا فیل ات رلباتک د ددم ندنرفرط یسالع
 ۱ هل یار كبه دموهدبرعلا ةرب زج نالوا یساصا نطو كد |

 ۱ كلود ن کیا سلبا ل کشت فلوت نیم وکحرب كرد ا حورخ یش هیعرد ۱

 ت ا اک وب ہدنت ر وڈ م ساج نالوا یروما ت الک-ثم مجرم |

 ۱ یوق زادکحرپ كرش 4 ور شن هراس دن دج بهذ مونو تونلوا ۱

 ۱ یییداوا ترا. نده ارم كرلباھو الا مدنوشلی ینیدلوا رادتفالا |

 | فنص هملعتاود هخرکاو رو هلوا هلدامو ٹک یداب هدد ماظع رودص

 ۱ یاود ناسالوب و دعس ایلع هجرد كفئص وب كردا راتعا هداعلا قود اع

 ا ا و هدل اح یکیداک هدیادصع ندش اکرا ودنک |
 ۱ نال وا بیس هنلکتد هلعتسم تینکیز هدنکم شاد نالک بوش روس ۱

 ق هی انا یم ام هلا رعد تامیولعم زون هراد هر هیبه د۵ دلش بنی

 هدلاحیییدنلواع الطا بسک هنااوحا تعیع> كتفو لوا ری ۱

 راثاوابوسنم هت هيل قب رط هدنداعهرد تقولوا ار ز زامهثواداعیتساهدکب ۱

 یسیلو دسر نالوا ی اصا دیلع بتا رم یرب بولوا عنق جوا |
 نیس هدر دم یطرضجت واو هتک و  ماکح نانلوب هد هیعرش تامدخ الف |

 كب باا تامولع ه دنجحما لوا فئصو ىدا هبلطو هذناسا نالوا |

 بتک هعقاویاو امد یجدییامولعم هباممس كشنات فلص تولوا ردات |

 هکص لوصا ن كبس كرا ه العا هلا قط لاله نالوا ج ردنم هداواتو

 فص راد دیا دعا ندنس هیعاد هيلع ٠ هثحام قرهلوا تراع ندعیف و ۱

 هدل ا یراق دقاب هل رظذ له اج هفص ییا و هوا یب اتکا ثلات

 | راکفا هاڪ قر هل وا مورح ندنت ای هاو تاب رظن كن : عرش ول

 )1 ۵.۵ بأق *



 ۱ یک هدخوردبولوا مکس »هروب نص هب رق نکا یدطنا تاصاوه هثس هب رق ۱

 ک ۲۹۷ #

 بر تدم یخ هللا نیو نوطندن راک دتا هدفا ذم اوف حد رلیاهو |
 هن رفح مغل هلتهج یب دما لد ای یری هد ها داوا قریضاو |

 رثا ۳ ید وب هلی وا لحمرب قلم وق كپ جتا بوئلوا ت رہ |
 هرزوآ لاح ینو باغ فی رش ندنکیدشا برق ر هسا عح موم یدلوا ۱
 یداوا روبجت هن جر هلبا ر

 رک اع ةو هقرف ھن رزوا دج هرسعهرا بااغ فب یشهرکص ندنو
 هنف رط دج راهقرف یال موب نکل یدلوا یناخ ندلادجو كج هلنا لاسرا
 یراک دک تسار بوروا یب ارق نالوا لخ اد هیهذم یاهو هلا راغلا

 مانع لام زارب تبرفظم "رو ید رردیا تد وع كرد | ك ڏج هلرلءاهو

 مزال تکرحرب هچ ولشاب هن رز وا راییاهو هک وبلاح ىدا ترابع ندا
 هلا بلاغ فیرش ینبم هنغب دلوا ف وقوم هتم كلود ه تیباو بولک
 شخلوااسنا هتد اسعم رد تیفیک ندنف رط اش اب رازچ نالوا جالا ریما

 هدنس هئس نکس زوب یا هرزوا ین دل وا نا هدسم اخ داج ندنک ودا

 هایم رح هل ولومامدقم هدنر وشم ساخت نائاوا دعع نوا هلبسءود

 تاهولا دبع ن ډګ ) یرایضءد ندم اطع رود ص نالوا شک تو دیک

 قوق واتارمعا لنالد نوعا امد باج هلا 7 قو الت ء دق مالک |

 یدیغوډ هداوازدص كعب كچ: هلا قشاقو ردنعدب هرانعو هبقو ردتيض »دم |

 لع نادن رلق دلوا هدايه ذم هدب ز هکم ی افرشو ردم زال كیا هللا لا |

 هدنسدداو رکنلا نع یهو قو 4 ودد ردملاحم هع رش یراداعتعاو

 هبعاد تاالدو توعد هح قدرط هدلاح رهاط هل وب رو دنا راض اروا

 ) ر یاج یکج هلک م رال ۳ رعو اعر هر هسوک ناول مدنس ۱

 هسک ا یدصا دباو هدف وب س هجر د ات تااک و ندنف رط ی دیش حش كرهرد

 هد رکف بار یی هم رکم هکم یک له باعا جد یرایضءو لب اش

 رولک مزال یلدا ناهراو ههش هب ه دن داوا ج راخ كص نالوا

 دکب ریما درج ؟ رحوب لموق رم ید یسیضءد ند را ضحو هلک د

 ند فرط a ر کر وید ردکر ک قلوا یشات ندشایم یهدنرانب 1

 یس هلازاو عقر ندنفرط دادءد ك هل اف و وهاکقی ایر .E وا مالعتسا

 یدیشت و الاوج هتل و دادی هک لکا غ نیمگ و ناتوبدرواو نک ۱
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 ۳5 نر طة وا هدکشا عیسوت یی راتموکح راد ج | عالب

 | دکب هتفرط زا ندنبداوا یذوفن هداز هدنرزوا ناب رع راشع یخد

 ۱ ا لٿي افک ناجا اد رورس فارشو یدا ررویم هدا یدع)

 ۱ ر ۹ ات رسا هد هنس جوا ناسةط زویکیا كي هدلاح یییدل وا

 | لاسرا ههم رکم هک رارب هلباییغوا یکیاهرزوا تمام وزتاک انس هم رک |

 | دخ مس وهو شه ردنوک ځد ااطعو باده قوجرب هد هصوب بودیا
 رور فو رشندنفلدلوا شادبا حاکن دقع هرورم سفر رش اهیااراشم
 كارکم کم ریما ی دیبا دنازت یترهشوتیص اهد دب معر هد هزار اطقا
 هنن رادوش قر هددرط لوا كراباهو هسدا یراتعاو توطس دازت هل وب

 یدیآ انه علام
 رەزا تانورورس فی ارش هدد هس کیا روکنا کی
 نوا ج یب . رلیباھو هر ص ندسقدلوا ھم رکم کم رها دعا ی

 شد ز ونا فساد نددک دعرب و تصعحر جد وا ه دنراک دشا نادت سا

 غوغا یزب نعاادبع یردارو برت هر کسع ٌهقرف هدب لک رب هدتس هنس
 | 1راشعناناو هدقرش تاج یدلبا قوس هن رزوا راباهو هلابصن
 | یر یدتنا تعو اطهو لم هلق رط فدرش یل ابق ریس لبج و یزنکا

 . یسودرا كفد رش هله>وو یدلبا قاعأا بولک ینوح ید كنئاق
  هناودر او زن زما ادع دیس یدرب و تشهد هفرط ر هكر دنا ت ماسح بسک

 تعو اطع ض رع یرادض» ندنرا هب رق روم هدک دنا لوخد دز ار

 مسقاو هدنس هیحات ماس هدعب راب دلبا رارف یوا غاط ینکا هدهسیدلنا

 یربک ذعاق تال! هده دناوا هرصاحم یسهع) وانراو هتسهب رد هدب رب

 هب ورايا هللا كر هرزوآ لاح قار: ا بس یدههژلوا ریذعست ندنفدلوا

 ۱ كردا هام تلف كنهربخد فار اش هد ةسا دتسا كتا نرش

 هتفرط رطم كنباهو زر نملادبع نادوعس هدانا یراکدر ورارق هئدوع

 لوا اب رس هلبسودرازپ رفلادبع دیس نیلا یربخ یکی دتا م وجه
 ی دانا قق یرلک دنک تب واوا مرهه كرل اھو هلکعا تر > هد رط

 یدشآتدوع هزا باج هلردودرا ید زب نغلادبع دیس هنرزوا كلو

 قلاو هربجخو ریه ودرارب رکد یرلت روح بااق فب رش هد اشاو
 ارش هدناضمر هموق رم نسو ٹکر > هن رزوادح ؛لردبا باکس ںوط
 DEAR اا

 1۱ نچ هنسهبرق را
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 یراجاق هلا رادتفا * ِ عیسوت قترا ندنراکدمهدیا تقفاوم هنساطعا

 ت وطس هنوک ندنوک مه اولا یو رلب دشود هنلما كءا ج هدنس هب اس

 بحوم هب هکمربما هوا E كرلنا رلیدلوا هدکعا دارت یب ر ااو

 یداوح یراکح هدا موحش هدیم رح كرلبب اهو هقشد ندق دلوا هشب دلا

 یني دنلوا نایب هداوا دلج ندنب دلوا سالت ید اب هيم رح “لاها
 تار رح هب ادعس ر د رورس فد رم هدنس هنس ناسهط زو كر هرزوا

 رادقاهملا هداك هو نوا یرمدنو رهف كرلساهو هلیا لاسرا هصوص

 داد-ب و ماشو هدح تفک هن رزوا یسلوا شلبا اعدتساو اهنا نسلوا
 ندنیهرح د وم یول هدئس هنسر ناسفط یدششلوا E ندنرللاو

 رد)وا ترک هدنار 2 كنسلاو هدج هد هسا ش ۴ تاوب رخت ضع

 هدر و یدناشالرپ و تیمما نادنح هسلا هل هج یییداوا شمال زا ولئتدش

 هتداعس رد هلهج واوا هدنتح ندنفرط هکمرما باهولا د, ند

 بورد :وک مدآ صوص هالا و ماش را یدا یف هعوقو ا واهنا

 هدماش یلییصحمو ین دلوا قبل وغشم هقشب ها و سرد ه الط )

 یک یکیدید كن هکمریءاو یودبا موله یلاح هجاروا هلیس هسبالم قا وا
 تبذکت یتساهنا كن هکم رمعا هل اس ( ین دلوا قردق هنعاه | داو

 طسا یزاروب هددم اش اوج نالک ندماش ارخوم ندنغددلوا شایا

 نوسلیبهدبا نایصعو ینب هک لکد یسنر هلببفر مود رع قرەنلوا ناب و
 تصم قر هئاوا لج هب هغلابع یساسهنا ك هکم ریما هلیساوا ررگوید
 ندج هک ول اح اوا اق ہدنس هج رد مال هاو مالعا ر درج

 هبعردحورشع هجو ر هدهسددیا اد سر هل بقرب مفاواا ی با اه ول | دع

 لیکشت هب وق تیعجرب هللا كنا بوذاق هنکوا یدومس نب دج یش

 هند رارزوا هجا ود كد هی دا سسأن یک ک رک تسجوب طقف یدیشکا
 كج هديا بلج شن رظن تقد كن هیلءهتاود | زانحا ندنعوفو تک رحرب

 تقولوا یدرتسا قعاوب هدنلاحرتسد هللا باتجا اهد كح دمر ندنکر ح

 یرلنلفغ هد هينا وب تا وصخ والثوب جد کت هیلعتا ود نی روم ام
 راشامهدنا نطن یشدلواهن یدصاءمیدهكراب اهو ندنعب دلوا ل

 مهفتو كرد نغج هوا رهعهبانف كشدا ارظن هلاح شور هکمریماو یدیا

 رايب اهو هلتهج وب یدیشم هدا هفت هل ود یالکو هد هسا شابا
ne manat سس 
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 | زارتحاو یشاحم ید ند هیلعنلود ارارتغا هتوطسو توق نالوا دیار
 | یدس هقارعدالب ندفرطربو هزاجندفرطرب یا هجور بولوا زعا

 ردشمالشاب .aS ءا زواو

 ۳ د یزپ زعلا دبع قردلوا رم تقو قوج كي باهولا دبع نب دو
 ۱ ییددلوا یلاخ نده وشت هنالعاو مور كابهذم ودنک یک یردب

 | مکا ت وااق یداغ>او دالوا قوح رب ید هدننافو كن سودنک یک

 ۱ هلبا ملمت هعاح ¿ یھ كن ردپ دپ قرهلوا فلأللا س 1 هنس ودنک یدالوا

 یدلوا لوم

 | ط اقا وریندنرا روهط ادم هلنه> ی راذ دلوا بصعتم كب رلاهو
 هرزواقاشالکا یردافتعاو بهذم ندنرافدلوا هدنلما كتا مح ةضیرف
 1 تقواواو رلشمردنوک یڈک زوتوا هب هم رکم ذکم ند هیاهو یالع

 | تصخر هرزوا كعا جج ند دیمس نی دوعسم فیرش نالوا هکم ربها
 ]| یدبا رام زاسوک اضر جد هنساطعا هصقا رادقمر هدناب وب بورتسا
 ]| لقشم ىب هلطاب دنافع قوج رب شیتفنا نا یییهذم كرلنوب هکم ی الع
 || مالعا هدسف> یرثفک كرلنو ن د تفرط دکم * یصاق دهلدروک ینیدلوا

 | شا زوب كيب كد وعسم فیرش رایدنلوا سبح یس هلج هلکلر و
 | هدقدلوا همرکم هکمرمما دعاس# فی رش یردارب هلنافو هدنخ رات شب
 | یتیدلوا یضار خد وا هدهسبا شا ناذدسا ندنا نوجا محرایاهو
 فر رش رل.د ال شا هب هلن اهم ها نارد ضرب نالو هدراوح هلسنهح

 یردارب هدنسهئس ترد ناسکس ژ و كس بولوا ضرفنم انا لدعاسم

 کم یراضعب ند هباهو یالع هن هدقدلوا هکم رها دجا فنرش

 هللا ےکح ه-دتددلوا د ځلا عون رب ی رابهذم ب واک هب همرکم

il )را ياهو هکساضتعم ( مارطا دجمملا اوب رقءالف سج نوک ملا  || 

 راد دا وا علم ندکیلک هب ھم زکه ۶کم

 كدعاسم ن رورس فرش نالوا هکم رفا هدنسهنس لا ناسکسزوب كب

 فب رش هدن رک دنا ناذتسا نوجا جرارکت را اهو هدننراما نامز

 ها ندرام : رک هسرو و تآزوب اکب ننسکیا هرکاذم هللا هنسک زورس

 نوجا جج هرزوا ق ولا وکرب و ندرکراهدا نالک هنسره هلهجو یکبدلک
 وکر و ات ا هع انا کا روز و ناوجواد مرر و تنطخر همس

 + ساطع دل 3
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 | قلوا نایلاع : ttق>ندنفیدلوا شمراص یی راکفا كنيد میش
 | تاع ندع هرکص ندنداعس تقو بولوا زعا یو قرف یلطایو
 || هلا هيس تعدهکوبلاح یدیشعود هتسهیعاد ییقر هساا راو

 | ها روهظ ند هرکص ردم زال كا: رس و ق رف ی هل ی و د

 باوا عبطلا ىت م ناساو رددودع» ندنانسح هک رد راورلیش هج

  7 ۱هدیقر ملام هلم سج هری عبانصو نونف بویءهروط هدهدار
  ۱وشراق ةتحط یشور و كم دج ج ندشکیدلک هدیا هفاسیم عطف

  ۱كعا انص نکیا بلاغ هراشدم راد ودب هدنرح لصالاقو یداتک رر

 | هدص وصخوب تبندم وربن ديل هوا داجما كنفثو نوط هل یسقوت

 فرو د ازت یم هجرد كن هبلعوب هلوک نم هغ وا با هب ودب

 | هلو زا يج < ی او دج عش ۱ رد هلاح وش یدیا س رم الشاب هغلوب

 | قلخ ی ہد: رطا كراساهو کا هح یداراکرد ینیدلوا شعاض

 | راثا نکیا نقی هن رللاح ح الصا نا رظذ عدّیم لسم هرلنا

 | هاو «رثابو رده ینیراهدوبوقاب هلب رظن لرمشمو رفاک هسانهلچ
  ۱ندنک داک یف او. ید هشجام كن اب رع دا ةتعا و بولس لالح

 | هسکمکود ناق قوچر هرب هدوهبب هليا ليم هلسطاپ به ذم وب لاحرد
 ردرا شالوا بیس |

 نابرج هیلک تاث>ابم حورشم هجو رب هدنس هرا قارعو زا هیلع ءاخ |
 یهدنزراوج هدناو توعد همالسا نید رلییاو هدلاح یفیداوا هدکعا

 بهذمو ه دعا عییسوت ی د راته وکد < او لر دا اغ هلابق و راشع

 یتش هبع ردو یدیا هدکنیک بولوامشتم هفارطا هنوک ندنوک یاهو
 كانغلاوما طةف بویتسا یشرب ند هنسک هقش؛ندنلام تاکز دوعس ن دج
 زدنا عابتا هنسودنک هلقلبالوف راشعو لئابق هيلع ءان یدرولآ یتسجخ
 دی دج تهذم وب ل ردنا دارت یوق هدتفرط توو زا ندنرلةدلوا

 یدیشود هنسادوس كا لیکشتیخارادم"> برعاا ةر زجر, هدنسهیاس |
 هرا هرو هلتهج ییدتا فقوخ ندنس هرهاق توطس ك هیلءنلاود طع» |

 ینوطس نیص هاش ردات تقواوا هدرو یدرلبا با تجا نادضرعت ۱

 ید ن دعهراهیح هبعقور لرلی يش ندنهدلوا 3 هدیلاوح لوا |

 امور امو بوک هن ر زی زعلاد ع یلغوا هدننافو نکل  یدرونیفاص
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 1 بایت هدنعز یراف دااو هدزاالط كم ال سا لها ن نو وربنده:بسزول

 ۱ تدح ( جاوا عذاب ) مهکلما وه ساس؛اا كاله ل>را لاقاذا )

 رددیلوا قدصام هم كس زمن

 م

 ۲ هاساع ردقوب نالوا شخ بواک ورا :درل مع هم وب ید جم یش نوا
 أ ةت ندمارک باک اراک پویا تعاستف هنکیدتا لیاض:یمالعا

SEs FEREقلا یصر قیدصلارکب وبا هک لب وش رفتم اقا ج  
 یرلترض> هنعهللا ی طر دیلواا ندااخ هدتفالخ لئاوا كن راتر مط > هنع
 ۱ هیف السا رکاسعنانلوا قوس هنیرژواباذکلا بیم قرهلوا س مارا

 رک د هلا با طنا ندنز ندءارک باسهکا تا بودنا باغ هر هلیس*
 | نالاق تایحرب هلا دسلولا ندلاخ ن دن راق دلوا دیهش تاوذ ضوب
 | یداروا قا یدیاراشغانفد هد هل رج . یرانا مارڪ باس ارکید
 كن را ری نام هل وا ره> ر دو یو زا لد ری قاوا ق م ا 4

 قسوا كرربفوب یدجب جش یدرسشماوا عفرت ر دق نوشرآ ررب یرارزوا
 ئزرووبد رداع دب ی رامیفرت هدا ز ن ری مزال قوا عیفرت نقد

 اد ب> 1 2 دمها ین هوا مهبلب موم لاک ییاصا ( و كدتا

 | زوبكيم نکیا هل وب لاح زرو أم هللا ادنقا هرلنا هصساضتقا كنه مش
 | هلیساوعد قلوا قلطء دونم ید ل بصعته رب هرکص هنس ردقو

 | تعد شح اف لسصن نسما ۳ یا کټ اعا ردو ول هدب وعبح

 | یسعاروهظ هدنرب كيا ذکلا ةاتسهو رد راکرد ییا داوا تاالطو
 | لیا مده ین: رربق ك ءار ۲ باعا نالوا دیس هدنسس هرراخ نیس و

 یدا یییداوا لدامدهاش هغد داوا املا ساب هیاذکبا داس٥ یره ضو

| 
| 
| 

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ نطل نوب ید ی ا دادا رولوا مولعم هلبا هط>الم

 هسرابق قت یصب رصب كصخ رب ق> بانج هراچ هل اما یدرولپ هديا
 هللا لضدنمو ) نم هدنا صیخحاو لرد یرارش نالوا رهاط یک شنوک
 ( هل یداهالد

 هنسدچردقاطم دهن هد هيا لک د دو دسم اعر داهن>اباب هکیدلاو
 دس وک و افرع ندنغیدلوا رذمتم هکلب د و رییعتم لالا بسح قءهراو

 هماع یاوس هلا داهتیا دبنمذم رب یراج هدر ره طسعف . ردثلوا
 rvan ی یر رس a. am ا م و سام است ست جو تیم یخ ها اے تما ا مساس

 € نايلاع ¥
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 یهیند تاب رورض یک یینادحوو دوجو كح بانج قجثاه-یارفک |
 هس>و رووا هلاراکنا ییهرهاط روما یک قیضرف كزامنو یه ون تااسرو

 ركن هجقدلوا دشت هیدیفخ ةهبشر سم نالوارفم یمالساا هيلع لوسر |
 ندربفکت یرللوا بسننم همالسا یهذم تعاجوتنس لها ار ززام هثلوا |

 نوعا عفد یر رر كتعدب لها دا هيلع ءاي ردکعا زارمحاو یشاح ۱

 ید ریفکت نی لودنک رب رب لکا معا یی رالتق ۱
 هد هسلا را _ثع د لرش هلاعفا والثموا ځد مق نا لا هو نا هجرکاو |

 رفع ال هنلانا ) هوب ب واوا كعد رغصا لرش یرادا رح ندنون كرلنا ۱

 ارش نالوا روک ذم ه دنسهع رک ترآ ( كلذ نودام رفغو هبلرم2 نا |
 ندمالسا ند رکا لرش 7 یکجهعا ترە كح باثح ار ژ ردلکد رکا ۱

 ند ایولح هللا تدابع هرلیش یکوصا شا ًادوخاب مانصا کر دکید قمتي ج

 ندکع انا مطنو كب رش هبالاعت یرابباتچ هد و ر ص او یر |

 نده ںانج هک نخ ارساما رولخد ید لج درس کو رد راع

 لسر زالوا ناح ندنو هد:فور یشب ع و ردکعد تاللا هب یرغ

 كرش ه دلاح یرلف دلوا ریه ندیلح لس مالسلا مهیلع ماظع یایدناو

 مه ارا ردر شک هدیا زانو ع رضن هد باٿج نوا صاخت ندیفخ

 فس و ترمضحو ( كل نیلس انلءحاو ) كمالساا امهيلع لیععساو
 ردلوڅ هات مو خد یرللیا اعد ود ( امس نفوق ) كمالتسلا هيلع

 ( هاوه ههل ذخنا نم تبآر فا ) ب ولوا یع اونا كنيفخ كرش لصاحلا
 لرش ع ونر كنا عابنا هت وه شو سەل هکس اضتقا یس هع رک ثبآ
 رات اه نا کلرز درږا لا طدا یعردب هد لرش د از یک یتبدلواینخ

 ردقوب سد رد) ال یرالامو نه یرلمد تواوا رفاک به

 ناناوا داتا هلا یک مصو بک و کو رشو شش س مالا ءالع كالذىلع ءاثب

 ناک دوس هنس هه سد ندرلنو و رلیدید ردرفک كعا ه ریس اک

 كەك ناب رقنوګعا رلیشنانلو | ذاحادوسهلوعم وب و رلیدتادعندن امر

 یلاعفایک كلبا رذن هراه رو كيا میذ هلاربغاربارب ها نایب یتفیدلوا رفک
 | كرهب رو قلا قاربطندرا هب ران ربت یخدرلیضءد و هدناب تامر عریض ءو

 * ردراشقیا دارباو رک ذ هدنسهرمص تاهورکم یک ك غیا فاوط هدنقارطا |
 ر دقوش ها امدا یتغیدلوا ىلج لرشو رفک به "ژنو هسا یدو ج



> % 
 |وصارذح ندهبشتوبشا نالوا یهیلع نیمو لصا ثاکرش هدااعو

 | نيعدوخاب هد هقول ی راترضح لسو هيلع هللا لص مرکا لوسر
 ۱ یهتنا ردشمروی یهن ندنالاح یک ك عا
 | ےق نا هل هبعت نا لباقم هنطارفا كةاخ هدنفح مع هراهب رت لصاحا

 | كمك ناب رقهدرهب رت هللا عنم یروبق تراب زموما ی لع كرد طارفاخد
 | دع نداق كرش ییاعفا یک كعا دادتساو هاغتسا ندروبق لهاو

 | دوخاب ردب«جاو یتراب ز كمالسلاو ةولصلا هيلع یز ربق هک و بلاح راب دتیا
 ۱ هضور هسخو ردراشعا یالتخا هدنسارو قحا ندهتحم ردیع ودنم

 | ین تعافش بلاجو مع رجا بجوم كم لحردش هنتراب ز هرهظم
 ۱ ناو ییالسا ما ثح . یاج ین هوا مرک

 ۱ ۱ 136 تم 6 یرمغ ندرلنلوا عیاناکا یک مق نا هلا هبت نا هر همین ش نبش لام

 | هللا بضع دتشا ) د نروشود لا ردشماعا تار <

 | كنو بولوا نی رش ثیدح ( دحاسم مهناینا ر ود اوذخا مودىل ٤

 || كراتدنا, دهم هنن راربق كا رای هنس هجر د | هد دمانصا هسذایسادوم

 | اینا فلس هما ) كنه نیاو ردترابع ندنسلوا یهلا بضغ رهظم
 | نالوادراوندماس یمالک ( یدرعا هناغتعاواعد هدناب یرربق نیطاصو

 | كماراثکا یتراب ز کرد یو ون ماما رد دودرم ها هه تالور
 یکسماما ردبعسم كابا فة ولو ثکم هدنناب یرربق كل طفو ربخلهاو
 هقمح بانج هاکناو كعسا تعام_ش و ددم ن دمالسلا هباع ى رد

 هسوک ندفلخو فلس هجلک هدو نا یوردنسح مارب كاا لسوت
 یییدسلوا لئاق كن رب ندالع لوا ندنآ بولک هی نا ی دعا راکنا
 ی دلوا عسل و نعط ف دره مالالا نبد و ید راقب> تعدبرپ

 ارش كوف نا هللا هیت نا بورشاش ینلوب هدرادداووب یدج مش هتسلا

 یدتشادع ندلاعا نالوا بحوم یرفک به یاعفا یراکددردعوت#

 كغ : وا ی رانا كعا فاوط ۰ د:فار طا دوخا و امدان رذن هرآهرتو ۱

 دارتسا ناو روق لهاو ندا مظءت هللا لاصفا یک قلا قاربط اکربنا و

 یددرواوا رفاک یجدرانایغا رک یرلنا یک ینیداوارفاک دسوک نایلنا

 چ هسیارفک
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 جارخا هدا یون ما موس هلجس یدسلوت مص شع زویحوا ۵ د_فارطا 0

 یک ح وا موق یو اولو ایس دی دف یونصكاک يه یدئاوا قارحاو ۱

 یخدیمثاطر, و ردیا تدابع هریو رحاب هناناویح یک و هرب رب واصت |
 نر روم + ) ناطیشلا اود دد ال نا مدآ یی مکیلا دهعا ما ( رابط هر اظر ۱

۱ 

 ب ولوا دعو س كا رک رد ار تد ع وار یجدرلت دنا ندا ۱

 ردفکسمریظعتو هد ةلتهجوب و ردکلمرپ ند هکنالمو ردکلف کاله |

۱ 

 هدد چ وا ه دنوک یودپاانب هناعمنصو داخلا مصرب صوص#اکا وید

 یس هلج هدنب و رغو لاوزو ع ولط كسعشو رردب !اعدو زرالیف زامهداروا
 ردص وصح هربگ یرببد# القس ام ید هغاطر رک.د ررراو همد |

 ه دنس همولعم مانا كيا رهو راردیا تدابع بوبا ملص نوجا كنا ود |
 لئاق ھن ریثات هدلاعكبکاوک یخدینقاطر و زرولوا عاص نوا كنا |
 رلیدناب لکایهو دباسهم عظع نوحارلنا ردا داحا هلایرلناو قرەلوا |

 دانا هلا یشن آ یخدیبقاطرب كنیکرمشم  ردنسرپ تب بهرانوب هتشیآ
 تدابعلردبافاوط هدئفارطا كشت آ رانو رلدتباائب ردم نوح ا كناو

 ییدالوا دوخاب یتسودنک نوا برقن ه دا ز ید یرل: »ر بودا

 ڭشره بوداطهب وص یمثاط رو ردراویرالاح بم رغ یک قءا هاا

 سدة مو ز۰ ند صد اهن كااعیدیرایضه!ندنیکرمشم زدراویرلتیبآ
 مقاطزهکر کم ردقود لوبهز نوګالوصواکا طف ردراویب> عناصر

 ناالوا بی رفاکا هک رد وب نالوا مزال هروک هزب هیلع ءان هلوا هلباطئاسو

 برقناکا هلبا رلناو هزانازب هک هلي وش زب ىلا برفن کا هلیطسوتكناباحور
 رد یاعفش هدندنع ههآ الا لاو تاب رالاترو نحه:هااو بای زا مزب رتا زرلبا

 نالوا یهلا كراناو مزب ید رانا ز ر دا تجاح ضرعو تدا هراناژ

 تاللص هرانا هسلاوت ررواوا هطعاو هو و راردنا تعافش هراب رالابر

 بهاذم هتشبا رارد ردفوفو» هلاهتاو ع سض هلا نیبارف حذو تاکزو

 یالسیاا مهیلع ماظع لسعر بهرلنوب رد راثو نیک رشه "یانو
 رظن هقااخ قول ه دنصوصخ قاقهسا هئدابعو مظعت هلا بیذکت
 هر ادم رک تبآ (یش هک سا)و (دحا اوفک هل زکر لو )رلیدلیق كب شو
 رلردناوا عنمو یهن هلی رش صف ( ادادنا هلل اواعمال ) و عدرو در

 یه یه مو هک هه من ندیم



 هدلاح یدک هوا مازحا هش رودبنک هلا عضو هرللع یراقدروئوا
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 هدف رب نع لبا عی” م که تنرولوا هدنرانیغ لاحو هدنراتافو نجلا لارشا
 یدا ص كنىرلت رصح مالسلا هيلع هسا عا فلس ردزاڈ لوا لاق هک ر شرایضەو
 8  هق>نانج كندو قبفص كلب راب دیحود هلیعط و مسح یلک زنش بردار

 ندر او والیقز هد رربق كل اصو اسا ندنرلک دلو غی داوا یص الحا

 ۰ یدنارز عا هلاغتساو لاوس

 هرو رطرش ت ك هرمالنس ادالب قرهلوا ا هر هیچ ناهدابوب ید منا

 دادیساو هناغتسا ندرودفلها و كسك نابرق ,دزرفوقنلوا هدصد مزار

 هدنفحیراکناودر روبق تراب زوید ردهدقلبابرا شبا انف كب یک كلدبا
 یفیدلواتیفکوب 'یشنمو أدم تلکرشو  ردشهاللوقناساولت دش تبان
 هرزوا تناده قد رطو ند یسهلج كسان لصالاق هکر بد هدف ایس ناب

 نداتهج تمرح هنر واص) كر ورق لهاو تمزالم هرارمق ادا نکیا

 | ثوغبو عاوعودو هک ر دراو د هکر ش هقلورح بو رشاش ین: رالوپ
 نکیا هدنرانایح بول ای رار وصنهدنرانافو ك مارک تاوذمانرسسنوقوءب و

 ض رقنم راثلب نغید لوا شاباد نوصتو شعا هنردنوب هلبانامز ر ورم
 ۱ ی باثج ندنراقدالشاب هکعا تداع همانصاود قلخ هر نکنم ندقدلوا

 ییراعت وک یالتنما هیاع حو ترمصح ن وجا توصد یدیحود و یرلنا

 ۱ هلا ناف وط ی رانا یراترمضح ىلا هت یراب ندنراکدعا ناعا هسیارلنا

 ندنراثک ا ردیتعانصا كحون مر 5 صاغ ن و رگهر ت ی دانا كاله

 ی هسشا تیاجا اکا یدرلناو توعد هثنداسص كرلنا ی رع هلا حارخا

 او مورا دلوا ردبا تدابع ہرا دیزل دنکب هز ص تدعرب و

 هلبا جحر ز کلا ندماللساا هيلع مهار | تلم هدنراحمبولواتسرپ ت ثببرع

 كلك: شال كیا) هده بلت نيدو یدلاق یس هلسم مظعد مرکه تب

 لضفا هلع ا الا ماخ یدر رد ( كلمامو هک كلل وه اک: یشالا |

 اذه نا ادحاو اهلآ ةهل الا لعحا ) هدقدلوا ثوع.ه ىرلترضح ايعلا

 لات هنلحم قانوفر نکردیک هفرطرب یرلیضعب و رایدید ( باج "یا
 ماعط نجوا هلناذاحابز هنسود:ک نلزوک لا بولا شاط ترد هدقدلوا
 لو کد تولا ندارواو ردنا عضو هلا تال هو یکحهروشس

 دمرکم 2 بک ہد کم ف یدنارلبا تک رح هرز وا لوصاوت هني هدک دتا

 4 هدنفا رطا #۷



{AV #* 3 
 | نالوامباناکا هللاي نیا ندهیلنح هل ی ذخأم كبهذ هوب ههاک

 *یداو هللا فارحا ندلادتعا قد رط هد هبعرش لئاسم ضب كوف یا
 هلردیا افتقا هشب رثا كرانا اہ وک ی دج جش هکر دب راباهذ شاکاب هدطارفا
 ۱ دنر صوص# هب ودنک بولاص ه هتفرات هررب هدطارفاو واغ "یداو

 ۱ ردششا ثادحا

 هج رانیف و رهن رک هکر دوب یناداقا ةصالخ نالوا ء یاب وب كن هبت نا

 یب دایق بهسم كعرش نوسساوا هرافهو لبجو رج لرکو ن وسلوا
 هرالحم هل وةهوب یسانق او ر دن دئار کنم كعا دصق هلباربخ دما هلع

 زاحافواکا بو اوا تيصءمرذن یر هرو لاو هروذ ردکعارد

 هللادنع قمل وا قدصت هنية“ ندارتفیش نانلوا رذن هدلوب و و راکوي

 هیاع ین ناری لد هسالوا رد ری هب هرهط# هضورو ردواربخاهد

 قلخ هکر دراو رربف ق وج ك هدهیمالسا كلام ر دیاهلوا فرمص هءالسلا

 هدئس ۵ بعم مانا ورک ههانک بودا ززاوامدو تودیک زلنا

 تواوا 3 یک ؟ وار دیک هر اعم ص4 یکر دک هح قاخ قوحر

 مش هب یک دوخبمدبچهوزغ یه و ردیارذن نابرق هبه الف
 عفدو ب ولطم لوصح ان وک رد مدت اردن هنهش نالفاب هش رق كنالف

rهلتر وصوب رار دا داقتعا ود ردشلوا ببم راردنو قا  

 لک أم هروب نب رواحم ضب و هراراد هب رت رار ذل ماطر نالوا مارح اعرمش
 كثرت سطح م السلا هيلع هتشوا ردیهنم ا رش ەس ارات وب زدشاوا

 لنح ندا ردتالماعم نالوا ارجا هدنناب راربق والژءوا یکیدتسا یه

 ه دصوصخ وب قلخ هکر درا ڈواو ید یکدتا راکا كنب راترضح

 رک د یرلسشدانانلوا ارجا ه دندنع نیس> ریفو شعد یدتیا طارفاكب

 یلعرف هدقارعو هدئناب ی ره كن رراسسو لی هسقن هدرمصء ردشعا

 ر دلدل قوب درا ثا نالیبا ه داصع ال رویقریاسو هدر یراکدد

 ندایلوا وایساهعشد ندک دنا راکناد دست هل ه> و و هيي نامدنفح روت راب ز

 هکر دشع د بودا قب رفت قیرلنافوو تایح نامزد نص وصخ كم هلبد تجاحرب
 هنکبرشت كل هنسک هدنرروضحرلناو ید نه هدا تدابع هن سک نکیاهدنایح هرلنا

 ۱ ه دنه>رلنا هل:هج وب یدراردا تاءع هلرا یھ ندنول ب ویھر ونادیم
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 ولدا نوتلا ملوا باب رفظ هفب یشتبب و مدردنا مده هدینا مسلوا
 | نوسرب و ییسالب هللا نسکارد مدیا رو۶ قولوا ندب !تشخا هن رب بولا

 || یی دعشیا سەم رکت بآ ( بولقلا یوقتنم اهناف هار اعش مظهبنمو)
 ]| نکیدیدر هوردعفح یکیدید ردهدتلالص به سان و ربندهنس ویلا هدرب و
 ۱ هدصوصحر یتسودنک بوید اکو هسلوا قساف هرلندنا ىا دصا

 یی رع نیاهلا ض رافیاو شم ردنام > رفک اط رانا کیا قددصن

 نالب ردنوک ۶ راودنک یزدسنالوا ندلوسردالوا هدرب و شمرایا ریفکت
 یراناشارمشکت یرلنا هفشد ندکدخاریفکت نوعا یرلکدتا لوبد یراردت

 كرلنا 03 داند ر دتجر دغا فراتیخا هتسود تک و رود دا ریشکت ید

 ندنالالصوعد عاونا رده جد ینیدلوا شعد ردت ینالتخا

 | هلع هللا لص مرک ا لوسر كردبا مک> هن.داسف ایعطق كراذقو یخدیرب
 1 HEE نیعجا م هلع هللا ناوضر نيز .ک اعا هلرا سو |

 مان هدر هبط خو تا بیذسکت یراتاور نالوا راډ هن رک شا

 مه لرل ضاق رخومو مدعمو ردشلا ر ید ی: د د كنيهاشداب

 روتهلوا لاق هنغب داوا توشر به میسر یراق دلا جد هدنرلک دشا مکح

 | نب رمش ىج قجنا بوسک نابرق نوجعا هللا كرید هللا مب هسی رب و
 | دیتا كلابرف لواو رولوارفاک هسردشراف جد نضرغ كیا عفد
 ۱ (ردرصج*ه:-1وا یهنمكنوب هسبایناب كالع روددناےکح وندردءار>

 هلا هدا هرلنو نوحماترمصت همالساند نیسم ءال یا ) هرکصندک دید

 ناس : رک هسرروک تاوص یکن دید كب راهولاد۔. هنا رکا رک رب و تاوج

 رجزو دریا: رک هسیازروک اطخرک او لهدباعوجر ۱ هناوفكنا هدزب رک روم

 لنایاخ رها هد تک اغ كنا هک نگیدنا ناب ۳۳۹۳۹ یتشدلوااطخو می

 ندع هدسان ناهذازونهلطا بهذء وب یدنوط لوب تاالض هل يبس

 فذاو هداومول مک ره ندرلن ال نم > كل وسرو كهللا رديلقاب هتسهراح

 اولواعتالو یوهاو رپلا ىلع اونواهتو) ردیلجروب هکعرب و باوج هسرولوا

 یدنفادج ایناءق هیلایموم هتشدا رد دابا مالک من وند (ناودعلاو می

 فذک رک ذلا فلاس كرد ناب و طس راوب هلیسهب وجا ررررب یئاسهوب

 رد هان هتحرنش د مان باا
 هتماکحا هصالخ كناحا نالت را و لوح یلاطباو در كنبباهو بهذم |

 < ههاک ۳

 “س



(mj . . 
 دسر هرس یدب یللازو كس و هلکعا دنا هملاطااب ق روا ن سرب د

 هاو ندبعالت هأرا ند كياهولادسب هنا ندنفرط دم ءالع ضعب

 هدئناری رگ نالوادرا و هن هرم ا یواح ییاکش یا ندنسانا لالضا نیلم

 هرزوا قلوا تاوج کوب هل وا حاضیتساو مالعتسا تاصوصخ صم)

 اک وب وراصتخا ییحرش مان ب اطلا لصف رکذلا فلاس یدنفا دجا

 هو الع داوه ءب ید ندُسهلاسر روک ذم كکم تاهولادبع هیاا یوم

 یدو بودا حرش رارکت ییسهلاسر روک ذم كياهواا درو نا كردنا

 ردشهلوا هیعس وی د (باهولادبعیا تالالص هجونع بالا فکر

 دع ءالع ضعب ندعا لاکا زونه یرش ر ییکیاوب ىدنفا دجا قحا

 ییسهمزال هبوج | كرلنوب هلک ا بقاعتو دراوت هلئسا ضب رارکت ندنفرط

 * ردشغ |لیذنو رب رګ هرزوا قوا هماخ هب ینا حرش وبسشا یخد

 رشناب اطخ هعالسا ءالع لاب ندنفرط مصس نی دمع نب نایلس هک هل, وش

 مدآرب لضعو لاضو لهاحو عدم هد راند مر ) هدهلاسر نالا
 لاو>ا كنا بولک هروهط راشاا انف ك ندنسو دنک ید ا روهظ

 یدعیا تدارس هنمهدلب مزب زونه کاو یداوط راقالوق هلیس هعینش

 لدتسا كجا نالعاورشت هايل سم ءال نالو | نيلسر لا ديس هرو فو قحا

 ترص هب هیمالتا تەد رش هلا حرجو درا رالالضو تەد كا کا

 تعدب كلطمو عدئیع موق رع ) كر هشو رک هح هلیس همدقه ( را هیلبا
 نالوا نوفدم ءدهلیبج ندهالا لوسر باعا هکردوب یر, ندنراتلالضو
 نیسجبا مهیلع هللاناوضر نی رک باعصا ءادهش راسو باطلا نه ز
 راس هلا دیلو نیدلاخ هدا یرانآبوردتا مده ی راربق كنارضح

 یرمح هلیسح قلوا قاشاط یساروا طةفو اشیا نفد مارک بابا
 هدا رواهث و یدیارلشطا عفر ینىرربق ردق نوش رار ندنشدلوا لباق

 ن دعا تا هتساوه هساا هدو شهردتا مده ید ید یش عهاح نانلوب

 داتعم  دنرانوکو . دهه هعجو ردقو یعرش*"يعادو ببسرپ هقڈب
 ۱ اديس هدنارخا لئالدو شبا سما نک روید ردنعدب مالس و تالصنالوا

 نیح ا را ضوریک یکیدلباقارح اید رش بانک ندنخ دلو ایران الوءو

 ۱ باع وب رجو شا قارچاوب# رب طاب تا ضور ید یاکمان



CAS ¥ ¥ 

 ازالو امد هللا صالخا رد بان هدالت او تدش تقو د9 وطنم

 | یدراردا امد ۵هاصاو ایاواو ةکیالم نکا BI, IS یراشاب طوو

 | یهشنالف یرببنالف ید هدلیصهتوو هاا نیک رش ۰ یهدنمرصع

۱ 
۱ 
1 

 ۱ | ندنیلوا نیک شه ییبک س شم r هاع ءاثب ؛ راردیا دا دیسا هللا دان

 | هللوش رلندبا دادعسا هللا هحوت هش رب ندحاشو رربد ردع:شا اهد

 راردی ارمغکت هلس یرلشد لا دادماا تا تعافشاکب هلا لوس را نوسر وط

 نودن رهلاسر نوجا نیعلئو ملعت ی هلطا داقعوب ناهوا ادبیع ند

 لماخ هر ودنک هلا مس ض هروک هنیهذء ودنک ی دی حوت دلکبودنا

 ربوتک را نمییو لاسر اخو ردا ریکدت یغیداوا| لرمشم به

 یدیشع | مایق هب وعد همالساند یی هلج هل. لاسرا

 جزا یدیشلزاب رهبدریلبخ یخد ندنفرط تنسلها ءالع لباقماکا
 هرزوا قلوا هما تحصن هزادیع ننسح كناذ مان باهواردسبع نب نايل

 هج) هکر دراو یسهلاسرر لصقم هدنتح یرحودر كني اهو بهذم

 * روایسمو نوسءود (باهولادنع ندج بهذم لاطب اقبال ۷!یلوا

 نالوا ریهش هلکعد یابق ندنسالع سحب ید یرب ندرهدرروهشمو
 درق باطما لعصف) كن دتفا دجا هداز یدابعالم یا لعالم

 یسهلاسرر كباهولا دبع نرد هک ردیحرش مان (پاهولادبعنب | تالالض
 حرش یتا یدنفا دجا هلا یوم قرهلوا هدر هدقدلوا دراو هن هرصب

 ندج هتشب ندقدلوارقف راذک هعلاطم یرشو ننه كنو  یدیشلیا

 راس یکیدلبا دافتعاو عز لرشم اباطخ هنعابنا ودنکاهولا ذبع
 هط توس ماطر . قجەلوأ رادم هئس را هث>ایمو داع هلا مالسا لها

 مان (تاوم او ضرالا قااخنع تاهبشلا فشک ) یواح یراهطلاخهو
 سصع لصالاقو ردسسل وا رم سه روظ جد یس هر صا هلاسررب

 هیاهولادبع ج نالوا مم هد رکم۵ 8 تقولوا بواوا ندنسالع

 هدر دوا ندنکو دا شالوا دارا هلتسا صد هدنفح یاهو بهذ»

 یدنفا دجا یلابق هیلا یوم هکر دشمزاب هلصخغم هااسررب هرزوا قلوا

۱ 

 هک نسب

 ۱ مالک و تاهوا تاللا لوسر تدحو تایر الا بر تاتک نم باطلا لصف

 هب هلاسر ول « رکص بنا اب فیت یرش م ees لاف روک ذم

۱ 

۱ 

۱ 
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 یو ) هنن دحوم یرالامو رده ی رلهد ردک رشه به ف اوط ن الد ۱

 اسب ودیا مایق هلالضا قاخوبد ردل الح ( دوانلوا هدنیهذم ودنک |
 قفاوم هش راوشمو جا نح كناب رع جد قلا یلاوما كسا هدنلوب كارک |
 هیضار ق> هلوا بس هئحاور كنهذم ودنک هيواد ول ن دنغب دلوا ۱

 رشم هلق الو انهذم هتد وا نش ناش هب 4 و هصعر هدهسادیا ۱

 ی هیعرد نالوا یناکس فح "یداو هلا كرد نغج هه هلوا رهذشمو ۱

 ردیک هلو مکیدیدو ردا ع اما هع ^ ذم م كردیک هاب ل دوعس ند ۱

 اود نیس رولوا كلام هتوطسو توق لوس هدنفرط تقو زال هسوا

 ید یسلاها هیعرد یتیم هنکیدتا لاخدا هنهذم ودنک هلا لالضا |

 هرول نوا اند ماطح« دنعیعحو بجا یاد هدزوسو راشع اعاسپنا کا ۱

 راش عیک هب هتفرات |

 تداعی رغوطندب رغوط هقح بالج ہک ردو ی رد اهتعاساساكراباهو ۱

 خماعدو ردلکد راج كابا داكا هلیسو یشرهدایوب ندنشداواضرف كعا ۱

 زفغلال هللا نا ) هناغتسا و امدهب یرمغ ندعح ناتج ندنشد)وا ت داع |

 اداو ردیعور تلکرش ناسیلوا ترفغم لباق هس دو. ( هب لرش نا |

 ند امص امدقم هک ردمالساا هیاع حول ندبا توعد هدیحوت نیک رشه |

 كل رلنا قلح ایارحا هدنراتافو كود مانرمسل و قوعدوتوهد و عاوسو دو ۱

 خون ترضح ندنراقداوا ردا ت داع هرانا  ردیک بوبا ق . رلیسر أ

 مالک رانا نکل یدلوا ثوعبم نوعا توعد هدیحوت یراثا مالا يلع |
 سالا عاخ تیاهت رایدنوا رمصم هدندابغهمادصاوب بویغع| لاوبق یخ |

 ی دلا توعد هدحوآ یزلنا ی راترمطح م التسااو ةولصاا هیلع |

 دهلالاهلا 4م اتداب ع هرات او زراموا ین اش كمات :ضاولرب توپ ا لوف هب |

 لو وئردوب كرنا قا راد د زرتسا برقت هب الاعت ی راب ناتج نالوا

 ارنا یراترمضح مالسلاو ةولصلا هيلع بوبهلوا لوبق نب رق یراراذتعاو
 دوام ی دلنارژورز هل اتسهش ییادصالواورفس نب رزوا

 رح هراهبرت هلهوجو واسو هلا قدصت ورذنو رلتدیادادقتساهلباداب نر
 در هع>باثح یران اوژراموا نتعافش كرلن از و ر دکر مشد ب# نان

 رصصو زب 1 صیلخ ندکرمش قیراودنک یراعد زرلیا داتا بردن

 (ن دا اهل نیصلحم هللا اوعد للظا اک ح وم ھه .ٹغا ذاو )راک رمش ۰ یک ہد داس
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 | هطاام هلئدم هئس نوا دوخاب و هنس هلاحا هررملاوق كس هیلخاد "هرادا

 | هژریلاوف هدنرورم هموقم ت دمو قاق هدندب ولهتسلکنا یس هر زج
 | ( ردیللوا یضار ولهسنارف هنتر وص قوا كر هثسسلاسها بودر و
 | هثسلاق هدندب وا هرتلکنا كن هطاام هذا كنهتراءانوب بولوا ح رصم ود
 || ایسورپ و هسور یس الو هرتلکناو نا دنغیدلوا ىل ا-ع>ا كعا تقخاوم

 | هدزوا قع وف نامه هطاصم هتشر ن دنکیدعا لوبق یطسوت كن رلتاود

 ۱ رایدبا هدکعا ماود هی هب رح تاکرادن نیفرط هلتهج ییبدلوا
 | ندنیدلوا شعاا هیلخ یب ه ردنکسا یاود هرلکنا هدانا لوا هتسشیا
 | یرلتلود هسارفو هرتلکنا هد ها شلدروق ند هلئاغرب هلتهجوب هیاهتاود

 ۱ ع وضو» یس هع طة صم هدن الداګ ندا نایرج حوران هجورب هدنا

 | هدربو یدبا هشددناو رکف بحوم هب هیلعتلود یساروب ندنفب دلوا ثع

 | قج هئلوا هحاسمو ضا ین ازواسجنو تایطت ك راب اھو هدانئاوب
 ]  یدیشاجآ هلئاغ یک رب هبهیلعتاود ن دفرط لوا بوک ی هبت رع

 | هلهجوه یرملا ةرب زج هلی روهظ *یدابم كرلیباهو هدماسةموب هیلع هاش
 ۱ . .روئلوا تردابم هاب كنب رلکدعا مابق هبالینسا

 ۱ ( ی راشفناو روهظ تیفیک كنپاهو بهذم )
 . ] هک باسهولادمع نردج ییعی یدجت جش نالوا یهذع رس ل رایاسهو
 | تنسلها بولوا ندناسلع یلبنح بهذمو ندنسل اها دو لصالایت
 مواد لیصحت هدف رش ماش ردسشعا ثادحا بهذمرب فلاخ هتعاجو
 لس هدنب هب رڪ هثسس 4F) ( و تدوع هدج راد هرکص ندک دتبا

 ودنک قلخ هدندالب هننیع ندنسحاوت هماسع نالوا ی دالب كياذکلا

 ردا ترشاس هیوعد دیه دم

 | هدنزودنک قر هلاق هدسنحا یاد لهج تاسلط یاب رع دج تقولوا

 | قیرزوس كموقرمبولاق یم هارب نامه كناماو یگ ر زکام كمالسا
 0 دی رش ماش ییک ن دنغیدلو ت امولعم قج هلوا كح هل وبفو در

 ردبا لوبف قیزوس هلنهج یییدلوا تاذرب ند الع شعا مولع لیصح
 لس اکا هلیبسح كعروک فااخم هب یلینح بهذم یرلقداوا عبات ی
 شعا راق هلن رظن ناذکلا

 مالسا لها یدعس یدل او هدتل ال شا ورد هنس س وتلا یدجن جو
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 كنهساارف هدنزوت وا كنسکن رد یا نوناک یه وساع ءس وا زود کس

 رلیدتنا لر ینه ردنک ما را 'ریلکنا ایقاعتهیدیشمر دنیا عبط هنس هزر غ یععر

 رثأن هدان زكي هرارماکنایئالعا كنشرب رفت هلهجواوا كنيت ابتسابس ه د هسا
 لر رلکنا یدروشود هتسهیعادقلا ماقتناندرسنارف نس هلجج كردنا

 یتسار و هجر هلاح لوکشموب قروا له هراپانوپ ید ندنراوطاوب
 هرملکنا لاوسلا یدل ندتلود هزلکنا هلکعا ضا هنس خابا یهدهرودنوا

 طض رارب ماطر هساارف ورن دنس ى( نییمآ) یرظات هبیحراخ

 کیتا نیح الص بس هنیلط قلوشراف هرانوب یاودهزلکنا ندنکب دلتا

 نکا a دا كعا هيل ییسهطا هطاام ب ویا لایعتسا ی

 یالوط ن دئراقح نانلوا هدنفح یسودرا رملکنا هلنا ر وکذمرب رقت الوا
 هیفاک تانیمأت راد هتي كب هترابانوب هدنفح رضم ایناثو هم زال هیضر
 هدذارفو لاع نایب ود ( قج هیمدلوا نکع یر كنهطلام هگدلر و
 شخلوارادتبا هنلصم ےب وسن الصم ندنفرط نازلاط یرظان هیجراخ
 ینددهاوا لوق یراغ لکت لودنارارمصا هدنزلها رم یسالک و هزلکنا هد هسوا

 یکج هلک مزال کرت هتتلو د ءزلکنا كنهطلام هرزوا قاوا نیم نر ادمهجر دقن
 كرهناندحیدهنرابانوپ هنن رزواكنود راندا لابلا ینامراعطا هداف

 هدنس ههحاوم هلج یوک تاقالمر كارفس ب وم هدیا طبض یتسودنک
 نوا وى شا هلکعا 4 هاعم غار هدنح راځ كتداعو لوضا هک ندا ریلکنا

 ت شابه هی هب رح تاکرادت نيف رط ی رغ وط هنن رخ اوا یس هنس یدب

 قفارف قح ه دنرظن هراس لود هت راپانوپ ربارب هلکنوب . یدلیا
 هیسسور ه ززوا قهراتروق ندایاوسسم سو دن کک هد هی و راظناو

 لوبق یرارف ی رلکج هر و ه دایوب هلبا طرسوت یب راتلود اسورپ و
 كز هلاصم ید یسالکو «رتلکنا هساوا لب اق یدیدشغیا دعو کج دیا
 ھ۶ یرت كن هطاام هرکسص ندت اعوقووب نکل یدرزتسا ساش
 وا هزلکنا هدهعایذ لالخ هيلع ء!ش یدرونوفوط هنسومان كن هزلکنا
 یاروصت نالوا هدنهح صم كن هت راانو ) هدر ره نالب زا ن دنفرط

 هرژوا قلوا نیما رادم هلذلوا بجوم تب ارطضا میظع كنتاود هتلکنا
 کلا كن ة ظا ا هرزوا قلاق ملر كد یاود هر اکنا ادبوم یر دواو هطاام

 ا ن سورس
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 بورپدصاپ یلالتخا هليا اعا هی رېج “هوقو ب ورک هپ هرجم وسا یرکسع |
 ۱ یدلرب و ماظن هتکلعهرزوا یهاولد كهنراپانو |
  یدشلوا ثداح اهد تیفیکرب تروم یتدورب هدنرام ایم نیئلود هدانئاو |
 هیاتلود نالوا كلام هنب دیلاقم كلوب دنهو رک دفآ هنرابانوب هک هل وش |
 تها هداز هن سفر كنذوفت هسارف هد هیفرش كلامو هثسهمتا و |

 رخه هک یایتسابسس یالا ریمندنراروم أم قم كا ندنغیدلوا هدکمرب و |
 یی هیقرش لاو>ا رد اینساس لازمج روهشم نالوا یسحلیا تداعسرد
 | تبرومأم هرزوا كا نسهیلخم كنه ردنکسا ندر ملکناو كنا شتفت

 هسلیا رط ادشا ییایتساس یدیشمردوک هقرش بنا یا هللا هصوصح ۱

  ضرعت هن« هب راج ناغس ایلاعاو هساارف نادنکب رلکب ب ودیک |

 بوراو هیاکعورمصمو هب ردنکسس | هرکصندف دلا زوس نوح ا قماملوا |

 هد یصم زا ریلکنا «دنرب رفت یکیدایا يدقتورب رحن هدنندوع هیهسنارف |
 یلاهاو هدقمردشارغوا هلرلنم هلوک یراولنا6۶ ق ردلوا «دنسوزرا كشارب |

 ربلطنانانلوب « دهب رمصم لحاوسو نب رافدلوا هدکعا وزرا یرزسنارف |
 ۱ كنسلاو صعو هنغب داوا ترابعندرهنزوت وازو تزد كب تردیرحسع |

 . یرک انعیجم وطو یراوسو ه داب ردق وب كب لا نوا نانلوب هدتمدخ

 هربجو قالو و مصعو ف ونمو هاج رو دیشرو روخ واو هب ږدمنکسا
 ندیکب لرمصم هذهذلالا ارظن هنخیدناو قرفتم هدنراهفوم شب وسو |

 هدنفرطدعصو یتفج هلوا ناک كني رکسع زسنارفكيم قلا نامههنطبض |
 ناسکس یرلک دتبا مادهسا هدنتهدخ قلیجب وط یرکس كرمصم یا رها

 . عوقو هلبات هدفرط هنره بولوا عاابهرفث كيب نوار ارب لب راپ رارفزرمسنارفرفن
  تردنوا كن اشاب رازحو یر راک دنیا هبلغ هنب رکسع تاود دساآ شلو

 روما ههر صا دقاد یکی زوهط قحا تولوا ی رکسع ردق كم

 ند ولناععیلاها ید هد هیءاشتالادا یک ینیداواهدرصعو ی رافدتل وب

 قفیدلوا ه دنکح مطقنعیتالماع» ه دیلاوحوب كل هیلثاود ب ولوا رفت
 | لاوحاءوس كراوتسا یادناموف رملکنا یک دهر ردنکساو مالعاو اهنا

 ۱ نویلیان هلکعا ماهناو حد هدنروص اوك ی4ا یو٥ لد ند اکرحو

 كيب نالوا یداصم هللاوش یسهنس ید, نوا و,-غایر رفنو هررابات و
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 یارادفرط هعتعلوصا هدک د اکح یرک سعة سنا رفیدارلشع وق هتروصر |

 كي رع یتسلاها هرګ وما هرژوا كعااحما ییهددج ناعطتو بونالقاا |
 ند بنار خم دا چبا انو د ہر اح تموکح بودپا ۱

 ضد هماتناس رب اباطخ هنا هورک هنرابانو فّ ؛ ززوا یسعا ۳ اهتسا ۱

| 

 هاوم هناوصا هسنارف هلباریختقکلع "دعدقلوصا کد هدر وسا

 ھن رزواكئوب رلشع اتیاجبلط بوزاب هب درو ات دشرب هدنعح یسهلخادم :
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 ھت درب دد a نوع ایم4 وبن هر ؛ ییصم لنهعز : هم وا کت ودا

 هب ايصع هلرع وق و تقلا هک دیاشو نایب یەو یسهردنوک رل ص > مع

ر وسا كس رکسع هذ ارق هسروواماود
 فا هل و حالس بودیک د

 یقاط نیفلاخحم وشراق اکوب ردشعا نالعا نکج هديا مایق هشپاسا
 هنس هیلحاد اضم هر و سا كل هسدارفو تعجا رح هر هرابس لود ید

 لود ءزلکناو رلبدالشاب هک قلژاردناب ز , دنت ملک
 وشراق هنسهیلعف هلخادم كندسنارف هلثحم ندنلالقت سا كنمرحم وسا

 هرزواتع اتسان بک هللا نیفلاع نا هفینف دک دا وتسنا ورپ

 ۳ هط)امرل 'راکنا هینمکح ی مه دھ اھم نب ےم آو یدردنوک ط با طربهب هر وسا

 ییالوط ندب اب عا ض#ن کیارلشعا و هرزوا كع ےہ لس هزرلاوقو هیات

 یدیفع وارمخ أت كد هیجریس هدس ید.نو اشیا 2 سا و هيل و

 تشابمر هصتنلا ل وه نالوا اغور هلهحولوا ه دنس هن ايم تلم یا

 ى غ ادیت iE نس ەط | هطاام هدنناهذاتنسالک و شلکنا

 هر وب هداروا نوجا یساملوا یاست كن هطاام هدانالوا هلکعا دیلوت
 یسهلتتسم ه رګ وساو ید وک ا ید هتادت اموق ریاکنا

 نب راتلود ایسورپ و هبسوروابتسوا هلبارل دعو قاطرب یسالک و هزلکنا هم رزوا
 لرهباراشم لود هدناوا لوا هدهسیارلب دا كلي رحم هنهبلع هسساارف

 دفع نشر هلی ساوا ندنساضتفایر هة تلو لوا تسود هلبا هسفارف

 ندنرلتک رحوروطنالواهدنفحهرم وسا كر رملکنا هسیا هترا ابو یوا

 رغآ تباخ وشراق هنسوتساورپ كنسالکو هزلکنا بوالتدح هلیسهدانز

 عقوم لما كس هده اعم ناما ندتلود ه ملکناو یدر و تاوجرپ

 د یاود ه ریلکنا یدلبا بلط هد هبعهطق ثروص نسا وف هیارجا

 یتکیدتا لدبت کالاوحا قوحرب هجا وروا هرکصندنسهطاصم ناییما
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 | هدنزهناب هلبا لزسنارف هلتهج یراکدغا هبل یب هطاام كرل رلکنا طة
 كنامدعمو سکر ه ندنشیدلوا اد وه یرهراماهب رام هنو اد تدور,

 | ناراب وارد هن كراتواوب نالوا اغور ه د هقبلوت قفاو نکج هرب و هج ه

 ١ یدباهدکنوشود یتغجهو دعا الب

 ]| هطاصم دقع هدب ی رلتلود هرماکناو هسفارف هدلحت مان نیب.آ هکنوج

 | هرادا نسح الخادو یاوحا ماظتنا و رادتفا ؛قرت كنهسئارف ورندا هنلوا

 || كنيلاتا قرهثوا هلاحا هبهنراپاتوب یتسابر یروهمج الانا اج راخو هلیبسح

 || اتد راس ( نوع هی ) و یسلوا شركه نكح یاس هسفارفرپ
 ۱ ناسهدر زو یسلدا قاطاومضهب هسدارف كنس هعطق همراب و كنکلام

 | هلیرلنهج یسارپ وماظف هلیدوفن هسنارف هنن راذبا اسنالا هلهجو یجهنلوا
 | لابقاو راشعا دیازت كل هنراپانوب ه دهخاصم ماناهدان ز ن دهب راجماک ه

 ۱ هب رګ نراحم هلا ]ا دەر و یدیشعا رأت دنهاک کح ۵ ) رملکنا

 | نالوا صوص هنب راج "رماکناهددقوهب راح هلیتسنح قالوا تسب رمش

 || رلکنا ندنفیدال-شاب هغلوا راد هصح ید هراس للم هترا عفان
 || هثماود كدخاصم یمالکو هزتلکنا رلیداوا ردنا تیاکشیرابح

 ۱ هدکفیک توشودهنک وا راک زور نسا هدعهوم لوا هدر هسوارکشهاوخ

 ع را ریلکنا هت راباوب رلب دیاهدکعا عابنا هتسوزرا تنسلاها هزملکننا نمی

 | ترا "هدهاعهرر یس الک و ہر لکا ه دااح ینیددلوا لعدن ن دنروطوب

 ۱ هب هاصااخ تالواعم والثمو دوا هدن لک دتا فراك ه ودنکق یظن

 ۱ | دصقءوسهدتءوکحهسذارف كنتلود 'رلکنا هد معالوا نوح اقوا ترش

 | هدءزلکنابولواندنناداخ قبلارف دسل ارفو عطف یرلشاعم یکی درب وهراندبا

 ۱ نالک هل, زا هنهیلع هسدارف هدرا هٌ رغم زماکناو عفدود ارطیراسدرب ناناوب

 | كنيلاکنوب یسالکو هرملکناوشءرب وباوجولد رواکمژال یسُعامنیتاهرت

 هبا قب وشن هنهیلع ز ملکنا نيرا هغ هسذارف سد هتراپانوب هدنراک دنیا
 یدباشاساریک هر هلدا و هب راعالف

 نالک هروهظ هدانئا لوا ت دور نالوبعوقو دنس تام کا هله جوو

 رد اوا تعوصخ نم كردا دارت نالوط ند:س هعقو 0 رګ وسا

 یک ی راقدہا هد واتخ قالا یراکد تا السا رزرسارف هک هلب وش

 %4 هریو سا ۶
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 | اشا راب طظ نالوا ین ناو تست نوژز ر E اا

 تر بئاحو هر هراح رض ا اشاب قط صم ن شا عن

 ی ولعم كيظعا ردص یراسب و تورث ٌهجرد ه دلاح ینیدلوا ینولد
 هفرطاوا هرزوا قهرافیچ هرهاظییرادقم كنتافلخم قیتعآاب ندنفیدلوا
 كنه راج تاریاس و هيلع تاقیقح یدیدمردنوک صوصخ رمشابم
 ییا اچ رانو ترازو راجو تافل لد و یرم ند دنس هات

 ترازو"هدزم یسهسک زوتلا قرهنلوا عطق اش شقرف زوشرد كي

 .A دص ذم یس ساک شا قرف زویحواو ملا ا یوم سٌسامه هد دورو

 نوا زوکا یسهسک زویشب كنب ناو ادا یاو ک یجنرب شما كال وخد

 هللا اطعا هب: کک ز ول رشب یوئس ارا تعا ندنس هئس کس

 یو هد ای طساوا توئاوا میت یطورش  قعلوا م ی مد هنس حبوا

 هیاشاب نج زاادبع لس هلفاوا هبجوت ی انا ساویس هثس دوس لو هيلا
 هلن ادبع شد ورد ناس كنا و تلا هر دنق هیاشا ناک خلس كناو یتلألانامرف

 ردشعلف دیح ول یرلفاهسهناعو وعرهیاشاب

 هغمردباب هسبل اول تاک سک ره هلا دیلمت هب العا یدا هدسالنویزورثدتقورپ

 ز وا ین ورعم دح ك ردا سوه دشءاللوق تاعصمو تاره وګو

 هعدخ نوجاقلو هراب قلوشراو هفراصع یرادلوا جاتع ندنرلک دتا

 یک هسهبموع قالخا كنفلخ لوبناتسا ساون بویاص ةن الوند سس دو

 بوقبج كد وقل وایلک هي هبیثجا راد ندلخاد همش ندنکج هروشک ربغز
 هس هحرد یس هو-سک نصر ه هدانناو ءان هتفدلوا بیس هستی
 غاسب و ع راتعد نالوا راد هتهسو فارسا هليا نیبعن هروکح
 ردشلدا

 ( یرافدقیج ن د هب ردنکسا لر رلکنا )
 (ییدنیاروهظتدور هدنراد هلیاواهسارقو )

 دن اح هطاام هلبا هیل یه ردنکسا لر رلکتا ه د هدعفلا یذلالخ
 ردق شبنوا هللا كب دم ینا ندهورک نالوا فلاح هتاودو یراکدیک

 كغ رکسع ر لکنا هکنوج دق دنلایربخ یراک دنبا تع رعهدکلرپ كرانمهلوک

 هشددلا ىدا ر هیلهنلود یرافهولو کم تدم دادتها ه د هب ردا

 یدیشلوا !تاضعخ بحوم یرلغیک بوش ووا ص هلهجواوا نکو اا
 اس ng ame mers e e r aa مس
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 || بصانء صع FEF زویکناو یکبا ناسک سز ود كب كردياتموادمهلقو

 هللادبعو ىا هرک ذن هدنسهئنس ترد زو کا بو وا م اریعسا هد هیناواد ۱

 هدزوهطزویکیاو بایماک ها یلاکو سیر دق دوام هلاکم دشفایرب |
 ۱ یدیناوا باک استر

 لزع نب رسکمک قوچ ندنغب دملوا ردتفم هيرا دایساب ر میمج بط>
 | ردشلردنک توام رباق ها بصان« بسانع رد هننافو هرکص ندنا بوئاوا

rg ۱نوا كنهدعفلا ید جد ناطاس هاش یسدع رک نط صم ناطاس  

 امدعع ه ددلاخ ترضح راوح هلأ وا یقعیارس ههزاع وک یجت هر |

 یدلوا ن هد هدر نر ۱

 دلوتیسهآ نیما نوا ها یدهنس ترد شک زول ك

 هیاشاب د یطصم نالوا توو ردص ندلوا درس لە ری نسزوُه بودي ۱

 أ هدهسیا شئلوا حاکندقف هیاسشاب نیما دمحم نالوا مرکآ رادرمس هدهب و |
 | كلاخ دین ادبع ناطاس ندنرلفدلوا توخ 4ا هب رفلصاوف یند یسکبا |
 یدیشهاوا جوز هیاشاب یطصهرب زو هدننطا-س لئاوا |

 | ناشلا ذیلع ناطلهرب افهض ربکتسدو ارةذ نیعم هدهازو هدام اهیلا راذم |
 ۱ مان یهایخد هلیسان بتخمو لیسو ه رت هددااخ ترض>راوچ ید |
 ۱ ردشابا |

 | قم شا رع یلهق نالوا ب ھا یهالاو یا مور ام دهم

 | هیهایوک ید تيا یسلاویوطاناارخو«یک ینید«هلواقفو» |

 | یتلاوما تیوب كلوش هللاهناسهب رر و مادعا یهداز ناس.مرک ندشنادناخ |
 ۱ تا تماّقا هدرمزا هرازولا عوف یهداننا ون ندنک,دلبا مایق هب هرداص م ۱

 نیقرت ندارزو رفد یمسا هدنلوصو هربمزا یدیشتلوا لزعهرزوا |
 ردشْمل وا را یماق اهرم زاایفم هرکصندقدنا وا هزداصم لاو ءاو |

 رکب راد هنس هدهع نکیا یسیلاو ساویبس هرزوا ینیدناوا نایب هدالب |
 یفا یس و غوت كناشاپ یطصم ندیا تافوءدانئا ینیدنوا هیجوت لا |
 لدب هدلاح ښی دارویپ نتسسحا هکب یدلا یو یود هرازولا مع |

 | هبیرسبئاجردق هسک زویشب قرهلوا هر اسدناوعو ترازو "راجو تافلخم |



¥ Vo ۶ 

 یدنا دیفم لمع “ا ی ی ن دنراوا هاب هم رکم کم نوک لواو ۱

 | هلکتنا تایح هس لکت هدلاح ینیدلوا شء راو هشب ناسکس یس |

 ۱ یدادنا نفد هدنس هرطخ یيماج اشاب دواد |

 | «دنب رق روک ذم عماج هدنسهنس یکیا زوتوا زوبكيب هبلا یوم ی افوتم |
 دلوت هدن رات یا زود كيب ندنیلص كن هتک مان ىلع راطع نکاس |

 ندرلط اطخ راسو ندیلویق یرکاو مات یولع تامدقم هنفر هتفرو |
 ٍص ندیدنفا یسدق ثدح و لیص ےک لزوک ك یباک تعاص اق و

 | هد هبلاع مولع هلیاماود هسرد كن دنفادخ ین ام رکقاو یانودخا یی
 ۱ هد دنا تنرصح راو>و تزاحا ندیدنقا لرععسا یون هلاقرآ ر_هایح

 | تسدندیدنفا هللادبعینادن یش یدنشقن نالوا داشرا ن نکہ شوک

 ۱ ۵ خش هس را زویکد او سردم هدناعما یسهنسیکا ش 3 و نیما تانا ۱

 اوت لصاو یضفو عو شلوا یس صا هبردا هدرب نواو راکش

 هدنسهنان>اس عقاو هدنراصح یلوطانا هدفیص ماباو هدنسهلاخ هداتش مابا |
 هلا لضفو  یدرلبا تمه لذب هتک فینصتو مولع رشن هلتماقا |

 رثألا حودع تادر رداق هاشلاو رعشفقوصوع هلا یوعتو حالصوفورعم

۱ 

 یدیا
 هب د ضع قالخاو هش رش لئاع وتارمسا لئالدو یوو ماما نیب را

 هج هعسد و یواضس رسان و حرشررب هنن رزوا دقن ر هدر وینو ؟هدیصو

 ییاصع « راعتساو یرانف حرشو شعاب هیشاح هثب وزوا ان "هروس |
 رانم كم ناو شمزاب تاعیلعت فن ب رزوا یرشبادآكنهداز رکنا 1

 كاجو ق ناک دو هلا یرودقو راصتخا ین املا هک نخل رم

 ردشعا هجرت هکر ناسا ییگاوا
 لیمادجت یسودرف لوا ازور ید ینوک یجزوعط نوا كلاوش

 ہار نط صم ی ء2*ا رفد یس صام لوا هحانزور هاکعا ت تافو یدنفا
 | یلوطاناو هی یدنفا نسح یسج هسساح یلوطانا ی اما تفدوهب یدنفا
 یدلرویب هیح و هک نیس> هدازاشاب خاص یس هبساحم

 تند ندنتمدخ كنيدنفا مهار یرادهسک سۇر هيلا یوم یانو: 5



4 vs ¥ 
 as ا ا ت ی ی س ن ر

 ت وجا من ر لدعاارادوب ااغ ید: فو جاتحا هتساس لدااراد ن کیا |

 | ندلارون اس راضحا یلاعوارما نالوا هدندب تح بوید روپ هناواانب |
 | ند زساب ندن رکا ودکرک قوا نوګا حزب ا روددیا اش لډملازاد

 | لنف ددرتالب یرزس هسر ولوا یاعحا كعا تباکش دحاو صف ۱
 یر دن, یرلکدتار طاخ هدرزآ یتدرلنا یدلبا دکا هلن ولد مردی |

 | تولوا مات لدعلا راد راب داوا ملص بودا تاکساو افزا هلباقب رطرر ۱
 ۱ اتش تولا ۳ ۳ ه دک د لبا فب سش نوید ها ارزو ندلارون ۱

 زا لدعلارادلوا لدهنتافو كندلاروت هلغمالوا هاو داد ندعاباو لک وو

 | هن اکولم ناوبد صح هلدع یارجاهدن روصوب یدلاق لاطب و یلاخ |
 1 هتحارو باق نانیمطا كءاخ و هنس و قو یالاع قلوا نمصعتم

 : ر دعاي

 اودا یدناراو یرلت وک نیم هجر هددنس كنب رله اشداپ هیضام لود ۱

 ۱ نذا هسرواوا یک فیرشو عضو ف.ءطو یوف بوروتوا اراکشا
 | اکایدیاردیا ضرع یتلاوحاو تاق الم هلبا هاش داب تاذلاب بولب رب و
 ۱ تاودرهبواوا لر تداعوب هل رو هظمناوم ضصهبكردیک یدراربد ماعرب

 یراک دلبا تاقوا نییعن هلا روطررپ نوعا موصخ لصفویوامد عاما |
 یهتا ر دم ولعء ۱

 ےس س سی سراج ت سیو سی ا ر

 ۱ ( مداوو ضب )
 | شلدا هلا صم دعع هلل روهج هساارف هرزوا یییدنلوا نایب ہد الا |

 | مزال نیت هترافسس كنب رب ندتیاباقو تیارد باسحا هلنهج ینیداوا ۱
 ۱ ۳3 هب یدنفا ت E RK یجدرد كم رس ناضهر رهشندنک,دلک

 ۱ یدلوا هجو : یلیچلبا سراپ هنسهدهع ها سابلا |
 روهشم نالوا تئطلس راشتسم ہ دنرمصءع ینا ناخ دو ناطاس ارخؤم ۱

 | لاسراونیبءهت ندنفرط یروهج هسنارف هحدقا ردناذوب یدنفا تلاح |
 یدلوا لصاو هتداعسرد ه داناو خد یعلیا یکب نالوا شئلوا
 | ساو:س لانا مو رضرا هدنناهرجوت هنس نالوا مقاوداتهر نوک یجش!كلاوش
 نجرادبعدیسر ز و لس یتلاداساویسو هیاشاب ندلاءالع ر زو یسلاو

 ۱ هجوتو یاب دیش دیس یناو لس ترازو ی ایس ی ۱



> ۲۷۳ % 

 أ رارسا ۵ دعوا صوص# ناوئد هدیروصضح تئنط)س یالکووتأود ۱

 تعطاسنایعا رواوا شلوا ,دنکحلصا ناوبدوب و عورفرلناوید راس |
 بوآ وا عاق هدنرلمادم نوناقیهت ا هل را دفراه: هت فايق و هو سکر کسعفاتصاو

 ۱ 9 ۳ هدنهولعم ماعم سکر د هللاا ا انامژو راد قرهلوا دو عسهو ۱

 هدب "رح ودنک هل تهج دعب و برف هروک هنعوراو تم دح هاش بانجو

 :E a هیلج هی A ۳4 مکح 5 ی تنات ۱

 ۳ عضو اسقالا تی بر اکح ۱

 ین فدتنمصلک هارو سارق ۶ قرهناوا تباعر هبسیتنوبءدیلعتاود ۱

 یا رجا قلطء لیکو و رظان دا6 سف هانملاع ماشدا ٫ تولوا ناودد نوک

 یارش ودنک یربغ ندنکیدتا تیاعر هث . روما نج اار تموکح

 لوغ-شم هلت ور یداسبع روما بودا ناوبد نوک ره ید هدنصوصح |

 دابعاو بج اوم ناوبد نالوا « دنویاسه یارس كردیکی دیا رارولوا |
 ر وصح هنسورف اشاپ ماکحا یارحا قرهلاق رصد ۵: اه الم رلپ_لبا و |

 قح كمولظمو تش# هرزوا لدعو قح یساوعد كص“ ره بواوا ||
 رد دقوا تلادع یارجإ ن الا ىلا قرهئاوا ذخا ند ||
 دیهش ن دارون هکر دوب یر ندنااکح قلعتم هنداوف یناطاس ناوید |

 الک و هر وکر بش ندلاد سا نالوا | رهاریک ا ۰ دنتاودلئاوا كمو> مع

 بودا بصع راسع و لالما ضع ندتکیلع نان ءا راس و ندایاو ِ

 هلا ی الط و ا چ ن دول ید ا یایعا هلا بیست لوا 1

 ی“ ا اواو یک یا دنلوا اهلا ییریم تم دلاروت ۵ دنراو دالشاب

 ۵۵ د | ما حص اومو ناطابس عضوم هک هرزوا مر لوش یدلبا نامر

 ع ورش هنساشب لدءااراد هلهجو وب هم وا هيڪ رس ماکحایارجا هلا بم

 لدع كندلارون بولاط هرکفترح ه دک دعا عاتسا ندلادسا یتغیدلوا ||
 راذلوا مو+«ندنفوخ لا رسعوا رماوم وام هنلها ث .غوقرش سایسو 1

 +٭ عباس و < ۲۰ #



$ ۳۷۲ % 

 هيلع و دس کات e 7 تا

 .ae نرمطحور e ا یدزردا تور مد توروج دوم

 ردراشع ا دقع ساحوالثناود بدتر هدصوص# "اخ اههنع هززا یر

 سنا تودنا داتا یسرک هدیلکش تو و هلا اود صوص# هر واعم

 هل وب 3 لرد هما كه وما تاود یادبا ردا ماکحا یارحاو دود

 هدنرلتلود طساوا بوئلو تیام رءداد ز عم هن ون اقلوا هد هيسابع تلودیدبا

 نون شود لبا هیکو لم شرف یر هناا ود هلغلوا نورفا باج او ماشنحا

 راب سرك صوص نوجا بنام باعصا راسو ةا ضقلا یضاقو ارزو
 . یهساود روما یدنارولاقلاخ هفیلخ ناکم بولوا عضو رلیا دنصو

 | یدوحو هژب !تراظن هنا وب د ند هیلاع "هرظنهر هولح و ردا تور د زو

  توراو ناک راو نایعاو بورووا اراکشا هدرادیع ن رک ید ار غروک
 هدټع حو تاراد هک هفیلخ م یدراردبا سوءاسد کی یک

 لذعلاراد هنر ناوبد تورترآ یتافلکنو ماشنحا یدابلاغ هرافل> هلج

 كش وکر لباق هلقنرولیةیچ هلا نادر هنک ویغانوا هدرارفسو رلب دلی موس
 قح هلوا رطان ودنک هد هنا او دو راد د لدع رصق ھا تور دان

 . نوصآ هدر ندشاقزود رژومارس )یو دم کم بدك هر رظنم
 یدزررب-لاق ین هدر رلاکو« ینوک ناود یدیاش ءال زاورب هثفارطا

 ید نلروک ندحراخ یدوحو لت ههیلخ ندنرلهمرا نرز كنمرباما

eer۳ ۳ ۳۰۰ دوتشخ ززوک هدنرلتفو تاق الم  

 فس شم ج ندتمان لد هنعصت هدناب بودا دوو دن رزوا ت

 هد س هقرآو یدبا رروط ناک نینهآرت شید | تا رزق نت

 لب وط ر ردق عارذ یدب قصاالم هن هدتسسآ كزودرز هايس تعلخ نالوا

 كش و رم نیتسا لوا نلک ه اقالع ب وئشود ی رغوط همز صا

 ردقو شعاطارفاردق مصتعمهده, ورک تورث یدردبا سوب نجوا
 رد د هع دد *هدع او هدیاع یارس نالوا صو“ هنقو هاشداب ناو دوب

 بانج بوروک یروما نالوا ضوف» هراودنک ال کوو ارزو هچرکا
 زردبا ناوید « دنرابارس نوجا لاغشا فیفحو لالا عفد ندننطاس

 یارزو هدیهاش داب یارس هدهصوص# ناقوا ادعام ندراناوددو نکل

 ٭ تاود #
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 روال وا داریاو ج رد هل و هلهجو هص الخ
 ( دارطتسا )

 ۱ یامطعو هیضام یاسا ندیآ عجج قالب تنطاسو نوبت هدقاس دهع

 | تاذلاب هرومالوا بودا ذاا ناکم صوص رب نوا روهج تامزانم

 یارس ماو هدرصم ماالتسسلا هلع فسوب ت رسد ید ردا درفت

 ۱ لصفو روما دعع و لحو ماکحا یارحاو یواعد عاعسا دوآ اسالولم ۱

 ۱ تروح یدرد اماکحا یارحا بودا دوعق هدنرزوا تن هدنصوص

 روما ب وروتوا هلا هدو ېم ۳ و دف سم سدو مالتسلا هياط دواد

 عفا رم هدننلاهشوا جد مالساا هيلع ن ناولس ترض حو تب ور یهللادابع

 س ۱۵ ع ارد كب چ اقر یدلیا صا هلي ارسا یدک دلک ند روط

 Ez قوا عیسو ت کا مان هویملا تاب را درونک بودا راد

 | یدیا نی نه یسهسیلخاد بوریدباب هقبط یکیا وام هسیلخادو هیجراخ

اک ر ا هد هبط جراخ یدرردىآ م اکحا ناف =| بورونوا هلب | موقرابک
 ۱ ر

 روما هلج قد هلوا د اھم هلاک اود زی لوا بور ونوا لي ارمساب

 لد دیه وا كلام همش سد س دو هرزوا یعهاادعو هک ات یدا روان روک هدنا

 یو رحم صصق تاراو نیحروم ی دا هرزوا لا ونهو لاح هدنراشب ۱

 هداضفرپ هدهدلب حراخ ترهویآ ن ن الوا تاذعالس نیشد دسم ادشا هرزوا

 بوەیج ەر کر هدنوک هن رزواهرش و هک هنن سو لک ااو او ۱

 فوكو E اهدنا ن رااوعد تلخ و رروت وا هدف و س“ ع ولط ۱

 ید اراء ۱ دادولدع سد هرزوا یوم هيه ا | ماکحا روطس ۳9

 نال. هتلاو بوک سیم ۵ اکش جا ندننسول نالسرا هثس

 ۵2 هل وا ق رهتوط نوج یراو دوع دهد ا نورس و ۱

1 

 تویک راسا ندنسوب ke نیو یدر و اوا تموگح نشت دو

۱ 
۱ 

 نایاب تم الا بو ان تض هاب ۳ وا شور 34 نا

 هدتفو رکا ولم هوا یدلیا ثادحا رل ز د نوکانوک ورج ول ۱

 نی زر هلا رهاوج رداوو فح عاونا كه هاکتص نالوا نالا ك ۹

۱ 

 ۱ مد بسا هیلع یبوب ترمهد یدرتلءا ماکحا لصفو دوهو هدنرزوا ت

۱ 
۱ 

۱ 



 یدلواشار و هب وسا تروصرب حرص مدنروص ۱

 هدنراقحااعروارقف یراهداعاهبرللحم هلق رفت لرایجتابم ندنرلجما هیفامعم |
 نوجا یسروتک هلو كئروصوب ند داوا ت تلصمر وا هديا عبا

 لبا مدد هلا هصوصخم تب روعأم یخد یدنفا نافع یشابشواح ارخو. |
 ردش)ردنوک هدناح ۱

 نکناهدکعا تعاقا هلا اعم یقوتسم«هدیلویلکو هدنغاطروقکن وریئدندهرب |
 | ندنلح ناذی سال هل هات یدادما سوغرب هرژوا ی دلوا زاعشا هدالاب

 | یداش اب لیلخ ناثلوب هدکمزرک هدکلر كردبا ۳ ی ایقشاهژبا ت ی 5 رح |

 | شفاف اهناو ضرءندنفرط اشاب ییع یسار اق هلا قاجر قر هئلوا وذع
 یسهظفاح قت ەنا ھه د چ هلرا اشنا راو ۷7 i نم زا دلوا ۱

 یدلدیبصذ یفاح ناخ واش وا 1
 یس ەظفاح هاح هلکاک یربخ یتافو كناشاب ر ظص ه رکصزوردنج طو |

 | ترازو هبرا هکب نایک یساب ی هبج ندنرلیشاب یبوف لام هاکرد

 ۱ یدلروی هبجوت
 هرکص هام دج هاکلروک نوصا یدیعبت هنیناج یل وطانا كن اشا لیلخو |

 قرلروم هجو یراق اس یوا ناطاسو بحاص راصح هرو هنس هده ع

 ردشعلوا هلاحا ه اشاب یسوهدیسرپ زو یسهطفاحم یتح ها |

 | كاشاپیلع زاد هث رخ بولوا لصالایبرک اشا قطصم هیلاراشم یافوت»

 ها دا دهند و كس دنفا نکا یراد هل رخ ۱

 رفس ولان هنس فر قلبا ر یوم قدلوا 3-۳ ها نیس اغار ز زو ۱

 قوحو هلا غوت یا تواوا نصنع هرو» هدعدو یا یه هد دوع ۱

 ری ےک جار هننا قاو خاصو نردت» ید: شالوا م کی هلا ترازو ۳ ندمک ۱

 | ی دنفافصاو ود ی دا لصاو هابئس دعع نسو لدن-* ی کحرحو ۱

 ردررع هد را ۱

 نیطسق كنب رالوق وبق یلاعهاکرد ینو کج یلاص یجنرکس نواكنابعش |

 بوئاوا است هزالوا زوم أم هنضبق هدنوباسه ناوید و بوتیچ یجاوم
 ۱ هدماعع ون یدتفافصاو یغیدلوا عقاو رود هدیلاع با هرکص نوک ترد

 | نوا قلوا مواعم عضو نکح كناود هزک ص ن دک دلا نام

 یا هخورپ ن دنفددلوا شع زاب هلاسةمرب هلئاونع سافل بلطء ادارطتسا |

 4 هر ال د ۷



 ۱ )1 ن امزو لاح هدد أت قوسا E دن رژوا كلا ن نا دعي : دلوا ۱

 هدو دناوا رادتا هنکر ادم ایهخ هدنه,اع هوا طعف ی دیش الوا |

 تیلهاو تف اا کک ندنه> كا هدکب ماس هداز شک یل سام هراجا ۱

 دنسو ونک كلا یتیداوا قفوم هنااص, سا كناشاب فا رش هلکلر وک ۱

 هننرزوا كلوب یدیشتا وا دعو ینجهللوا هيج وت یاب ردلح هلرازو ۱

 قو>حرب رکلح هر ودنک یک یکیدتبا مایف هنه,اع اشاب فر رش كب ےہ لس ۱

 هعدرد جاقر کک كناشاب فب سه راعا یدل قردلواادی ۳۹ ط ۱

 هل رام زاو ند هن اعا REE ىل هکسحا هدقدلوا مزه ۱

 ندنکیدلبا تذاع هللا باب دسیرادزید هعلقو رارق هنس هعلق ناهدرا || "

 یظفاع صراق یکب ,دلیا رارق هد تاوا ب وراو هلیا تکرح ید نداروا |
 یسارج بانر هن رزوا و راعشا ن دنراف رط 8 ۱

 لدم وا رادصا هلع یهاوا هرانلک مزال ریاتسو هتسلاو مورضرا نوعا ۱

 نکدای بلاو ساویسقاااردلح و شع ااغ >ا هلآ ت تازا ق وخ اسا ب فب رس |

 هلرس اها ترازو اساپ بجر ہدازیلہراز نالوا عفرین رازوهدنرفسیصم |

 ردشا روی هجوت |
 ولغاط هلناونع تالرکسعرس هرزوا یی دئلوا لیصفت هدالاب هش و

 كن ساب یل یلئلد هبت یسیلاو یبا مور نالوا روم ام هن . رزوا یما شا ۱

 هب هیف وص ېک یراکدروکایقشا یتکیدتبا تک ر ح هرافرطور هلرکسعوا باک |
 كعا اوا هدنرا هناخ دعو ايدو الا او هراشاب يلع هدل بو رو ۱

 ام د: ها ن روعع لاس یراکج هدیا نیما قاود هلا نیع و نهر هرژوا

 كعاتماوا هل رابداو صضرعهدرارب قجفلوا نیم دعراق هثب . رزوا یرلع | ۱

 | هدیوکصاخ یلعوا یو یضیفهرق قرهاوا لوبق یرلناوتما هلیطرش |
 قرئلوا دادقاو ناکسا هدنهاضق هبلف نالوا یمآر طم ینطصه,رقو |

 اشاب یلعیدیرادوانرا نالوا ی راد دتسا رهظااهوق هجولشاب ك اسقشاو |

 نلبا مور هرکص ندقدنلوا قد رفت اسیقشا تبعج یقردلا هنس هراد ودنک |
 رلثلوا شعا قالا هباقشا هل رقثرر بولوا ن دنسلاها یلوطاناو |
 شاپ لد هرزوا قمل وا تصمهب وست هلا دیعبت هن راتکلم جم ردع اب |
 یصنم یسودنک بوغارب هدنفرط هاف هلرکسع رادقمرب ی راد هشزخ |

 هرزوا ت تاود هاوتد یس اوشا ولغاط ار اط هلاح وش ردشاا تع رع هداج

 قجهلوا رادم a ناو ا ااعرو هو طرف بویلوا شک اوا لاصءتسا ۱



 راقت ۳ تامفدلا هدلوبن اتسا ید هنسسول ی ۲ یییدلوا هد هراس نوئس ۱

 مرک نیک هب داع عیاقو یوقو قا رح هد)ویناتسا , هدهسلا شاکهعوق و ۱

 ؟ ردشهالروک تحاح هثالب صفت هله> و تادرفم ندنشدلوا |

 / هدعگیدب یراهن تءاس ینوک ی اص و 2 زوفطیمر گن كن هرخ زور ۱

 زرک شب هدوشراح قرهوادتم نود کا و مفاو نوا تک رح نکا ۱

 هلذلوافرمشم همادهناو طوتس یرلیطه ندرهناخ هن :هکو راد هنخر |

 یدلوا راسخ راجود ناقصا |
 | ناطلسس ندنشدلوا ادیب ت دورب رانا هداوه كردبا راذکفیص مسوم ۱
 | شاطکشب ییوکه یاشهب یا نوآ كنهرخ الایداجیرلترضح ناخ مل |

E۱ یسالاب ناجا رح یدیشمروب لفن هنن وامه یار سوف نوط  

 لر اه اش فرط هدناب اقم نیم لدب ندنفرطنا !طاس ناب مدق !ندنو ۱

 ۱ ید روی تماقاهداروا هه ادرصتخما مپ هاهاشتاذ هدفیص مابا هلغخلوا ۱

 ۱ DEN كلسودر موج ره ندنشبدمل وب یسهراد نوامش نام طة ۱

 | یجد ھن رایاد وادا نمو كف ندلالغ:سا یسلا نا و هدندب قارص

 ۱ ی ناخ نوا نیبام قر هئاوا اغ شا هناخرب هي هسا هتساک یرگب ۱
 ۱ یر رھ رمعص "یو ی یربمت اددح كب NALS روم ذاا ۱

 | عالطالا یدل مظعاردص هنغیدلوا شادیا رخت هلیس هیالم رفس نکیا |

 | ندنراساسا كنپسلاب یلسودر رکو كننویابهیارسلحاسناغارچ رک |
 | تور دنا یر هرزوا وا اش اتمه ی یارمملح اسر اددح هل را هده ۱

 | حورشم هحور هدهد داوا قرطرب یرقس رم ردقت ره هک دا عدعت ۱

 | كسالودو ن دنغب دلوا هلا هن وکر, هدسنف رطره كن هسورحم كلام |
 | هتحالصا اددح كنم ه رکسع فواص ن الوا یرادنفا ساسا س ۱۱
 میس ناطاس اج 1 یشیا ها ول هلب وا ندنکو دا ا ۱
 | هلا تاباو و یرالع ضرب كن ارساحاس ناغارحد رحم بويعا زی و ۱

 ۱ سعوا اب . یسرناد نوبامش نییامرب القاسم هل ده يسلا یلسدورو رمت ۱

 | اشاپ فسوبارض مظعار دص هر ربا رازاب ی شا كیحر هاک جا رها

 ۱ یدلیاساسا عضو هددعستقو ناناوا رابتخا بوراو هیاروا |
 هرزوا یجب دوا ناب هدد س هرص ییباقو یس هنس شب نوا هدالاب |

 | یرلناغ لوساهد كنلود بودا طض ین انآ هشخا ارج اشاپ فب رمش
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 [ هکلفالطم هنسالاب طقهرابدناللوق یوي د هیقوصاس كولمو هب وباتلود |
 ۱ هت رلیدتا نیز بوک ون هتسد هاب د یکوسک ییفارطا كراو عضو

 ردوب یرلک دید عوت هد هیلعنلود |

 ۱ رولب روئوک ۰ دنرزوا یاب كربهاشداب ه د ۵:8 ر مش لود رک ذلا یااسو 1

 ۱ قا و هعطسو هر اصع هما هک یدروتاوا لامعمسا ید تار مظعرب ۱

 ۱ هدیراتلود افلخ و ی درعا لاعتسا یسهفسشب ندهاشاب یوی ید رود |

 | هدرن لکش دوخانو ع ند الطم س احهدیل اله لکش هنشاب كلرافاه-واوا |

 ۱ سە ارخوم یدروناوا عضو یناکیب ۳تا طولا قوعُشهرودم نیفرط ۱

 ۱ ردکلف لیطتسم ورودم ندرلد وط لطم هن راقاه-واواودنک هلا قاک:تسا

 ۱ ا هباک نوزوم ن د را هک ال طاب نر رز هنی راقات“ كلوي و رلبد عا ضو

 | صوص# ها فل رایدلبانیب زت هلبا شوق یراک انیمو داوس بوریدپا |
 ۱ قرط كردیک راذاصسل شد و ها.تسول۴یلالهو راق ارب ءدق زرط نالوا

 | هجک وا یرهزانجر اکا قرەناوب هدزاهبکنومهاوج بولاق هناشم هبفوص
 | كناید یدلوارولیچآ هد هروه شم مانا راس وارو شامو رولب روتوک |

 | یترهشلئاسوكنا هسرواوا لئازیک وشو توق كل هغاط یتنفرد هلل وبیشیا

 رولاق راتعا یب و ورم ید راثاو موسر نالوا
 | لامعتسا یا رب كل 11 و كنارزو هد هیلءدلود هر اکا وا ناشلوادعحادتبا

 همزن عولو رد وا ذاا قاصسرکذش رب هعطشو هاصعو |ا

 هانپلاعءاش داپ وجوا هیارزوو یکیاهرایکب رلکب و رب هبا رها بوتاوااتعاهداب ز ||
 ۱ ها مواعم هحووب نآلا اذه ىلا ردشٌنلق صیص ع وتزوفط هن راد زن 0

 ۱ یهتاروئاوا لامعسا
 ۱ فصاو ح ورشم لاو تاودلوص اهدنصوصخ لعوعوت دەرت و نیس ||

 هدنسأت لدیدچ ماظنارخ وم بولوا هرزوا هجو ييدتا ناپ كندا |

 یساطعا خوت ۰ رااشا, هک هوش ردد ٹا لدب ابیلک روکذم لوصا |
 لوصا نالوا ی راج ۰ دن ص وصخ قامو قارب باوةلاق نوتب نوتب |

 روڪ جاتحا صفت هلتهح ینبدلوا یمولعم كنهلج ها |ا
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 . ندرفزو چ وا بواوا لهج وا یسر هک شب رق *هفاق نالک ندماش |
 لور قره روبب نییعآ ن رجاهم رفن زوتوا هتل كرانو یدیانرابع |

  ندزب ضاسب هار عرب هل ز الا كراسم یرلترضح و هاد هلل | لص مرکا

 دبع ن هزچو شەر و هند هئو هلا یضر درم یا بودا دفع اولر

 ۱ لاسرا هللا نییعت رادرس هب هب سسوب یی رلت سطح هلع هللا یضر بلطلا

 ۱ تون ادتاو ردا ضب ءا واو اوا نانلوا دعع ادا هده )اتتا ید شم روب

 ردب رام كرا را دقاریپ فن ص هبلعءاخ ردوا هب سع ناب ردنوک هلبا غانغ

 | ردشاردنوک كرام یاولوب هت اوزغو انارم- ههاک هنس ارغربیخ رد

 ۱ لصف اهءاع ابی الا ناطاسو رووا قالطا هب ره ك ر هرەن زو درد

 هرفس یرلو دلوا هل وهورغ هرس یراقدتا وب ۳۹ دکدلرب كغ رات رطح بالا

 ۱ نوعا قوا تم الع هلع کاش بح اص هکر داع لوا اولو رواش د هب رمس

 رواب روث وک
 | یالعیدناوا هیس ود تبار نونلوادقغ درک ی اول هايس ر .دشسارغریڅ
 ارظد :a راطرصا دز رم طو زد انعم 7 تنا رواوا هد تشا

 اب قاع تفارو قارباول |

 رد دکح قاری اس يوا > الك مامو نر نوا ال ۱۴ نوش

 رايه ران ولم کص رلب دی وا يمس هدوسم ةیلع ءا رب دیک سال | هایسو

 بویشاط قارب ضایب نوعا ت تقلا هرلذا ه دنراک دتا ح ورخ هن ززوا

 لس تا بور دااق یهایس تلح نود ام دمت را ,دنوا رو مش هول د هضم

 یدتاتداع یف 1 .يتساووسک لب و قارب

 ردزا ا و قو> هدرلت لود سەل یرادعمو درږع كراقاسو قارب

 لاکشا و نولم و به ذم هدا ز ندزول هدنراب الاقاو درجا ی 0 تانا

 یدبآ رارر دناوب راوایمهس شوم مراد رغ

 هدنیحو دنهلودو هدیرل: اوددر E و تشدو هد هیقر شال £

 ناشب ربندنرالیق یعو رب وق تآ شارواو یلا وب هنن رزوا قا” كوي ر

 شالاحو رولب روت وک هم - وا ارس هلا مطوتمالعرب ر کیه ود ساک

 یدرونلوا لامعتسا لوا ید هوم وک رلهو" ۲ کنج یدیارولد
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 ایج دادو 4 ادص وص تاو وردسشلرب و ماتخ ه سل

 ردش1دیارومأم هناربا

 قرەلوا تان لد هدنارب رحم نالوا دراو ندنفرط اشا لعام

 هرزوا قلوا ترازو ضر ا ES رو تم كب ید هر یربه بداح

 : اوعزآ ريغ هک هسیکزویشب هرژوا قعلوا علزو لود لاحرو هناا

 ی درد نوا كيحر هاکعا ده کج .دیااطعاهسیک كي زوفطا هچ

 Ss .>ول ۲ یاهو دا دغ ت تالاا لا ترازو * هب ر هلس هدهع اک

 ( دارطتسا )

 نوجا قلااهد عور هدلاح ينيداوا لعاح یغویکااشاب يلع

 و . را تعاو فرش كرلغوت بواوا كعد شمارغوا هاقلکت ردق و

 هجور ندششو دلوا ش دره زان a دارطتسا هلافمر هدهاعم ون یدثفا فصاو

 ۰ رونلوا دارا هلهجوهصالخ ی ]

 دنملصم ر هکر دوب تکو رس هدنعضو و ثادحا كناواواجتسو غوت
 هدرا ام هدق دلوا عج هلا كغارب رب هرذآ ف ون نالوا هج وتم

 دملکلا دعو بلقلا ده كرلنا قاربب لوا نمي راردبا لصاح داكا
 شر ودنک هلا عاغجا هد كلا قرهلوا تم العو تلآ هت رالوا
 هلی رکیدکی هداتز ندت التو اب رقاو راردبا روصت دک: دوو و
 برا ردع اف یغ ارم كهورکر هک مادام هده ر را یانناو راولوا فواام

 رازا ]وا سوم ند رفط قرهلوا كع د ردرب دهتسو "یهنم ههفدو

 قر هلوا یراط تیشخو مهو ههورک نایلوا قالئا ا ڏخا غارب و

 تیعج ید ین زو بیزو یتهاقنوطكراقارب رواوا لرم مهم
 ی دص اخ وم از روداتو فود

 یشلاع كراقارم یک کدرب و نعاصسو قوش هحور ند هعماسقد رط

 ررونک تشهدوروتف هبادعا فرطو ترغ هن (ڪڪ| ندهرصان قا رط جد

 یک یراکدتا لابعتسا یت الاهش زوم عونتم هیضقنم ل ودو هیضام ما
 ردرا شع آ لا ساو لاسعا یرلع و ددعتم ید ك رافاسو یاریب

 یس هنس یر كن رعه یداراو قاربن کل یدو یفاچ هدنداعسرمصع"
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 || هدفرطلوا هس ردیا تہغر هقاقنا هلا راس ارا ځد هملعنللود یدیشتا

 هلل رکسع هملعتلود مهسلاح وطن كاتا داومو م هزاب نوت دوق نالوا

 یرم دو Ne كرلب اهو هسدارارد ا تک رح قاقتالاب دارا رکاسع

 فرصت م اف یار زو یدنا سر اباوج اکو هدک دید و

 هدب رالا دتا نیح تواوا یرادٌسو داد هلبا یره ەدە ولاو تالاایرلق دلوا

 یقرصد ل الت ال اب ے2ا حوا رد هنس ترد یر اشا ناولس

 ییدا غارت هک علام هدتمد ندعالود نادراو راست تاعطاعمو

EEراسو زن اوچو هت افلا ون نکیشتبا ل اها هثلود تافل  
 یدشود ههر اع شبا ند: داوا شمامزابیشرب اشاپ یلع ر اد هلا و٥

 9 کب داب ۱ تک رح قوت هنلود *هداراو تقادص را مطا هدب ایوب و

 قلم ترک هر دع و يج هنلوا هیح و یناشو داد ود هلت رازو هنفرط

 ماکنه كرا ارا هلا هیاهتاود هکب دلاق یدیشل ردنوک هنس ودنک یرما
 هدقدنل وانایهرد یساشد اروس ندفرطوب هتیس> ماما دم و رد دی ام

 اردک هلیلع ازخا بابر, هدفرط رهو هنب راتیعون« ندنرابز تو رابارپا
 یر رارمصاو د:# یرلع ازت بودا لج هنبلط "یشرپ هلیمان تراب ز سر

 هلاروس یجد اه: هللایعر نی لمس 1 ىلع ماما دمسع توئاوا

 یی اص یدرولوا نیما ندحر اوخ نرضع یدیس) دا ماکحاو هطاحا

 هنراودنک و دنک یداوا برس یراودنک هتراس> وب هليا باطو توعد
 طة ردد صم یلاسرا صوص روم مر هناربا هیفام عع رردیلتیا مول

 هنن رزوا رلیب اهو ارز رداکد ظوممم هداف ندقافنا هلیاناسیناربا هدب اب وب
 جاست هرو رم ندنغاربط هیلعتلود لاحروم ندنغب داوا یرللوب شا

 قفاومه هبلءدلو د نل صم ۵-ایرلعءاب قاا 4 یلاوح لوا كرلتا رارولوا

 وا تشت هب 4مزال ربا دن ید نوعا ییدأت كرل اھو رداکد

 ردشمل وب مقعد یسردنوک كم دارب ردتقم نوڪ“ اما هم زال تاغىل تو

 هربا دوب هک مادام یدنا راطخا یب رلاروب یخد مدار مب یعلیا كجبد

 نود ںولط ا لص > شعلوا دعو دادفر هب اشاب لعو شفا تعد

 هل چ



 لک لع ہیک لوا ناه ید یقاط واناععو ۳ هلوک نالوا زتتسع ۱

 تالدءلغ نالوا ہد هاد ما هدنرلکد-ءآ طض ییارس بوئالت وط |
 هد هداف راک مع س هلا اشاب , نچرلا دبع هلته یرلق دجاو بولی اط |

 یک 7۳ شورو دیههلق حابصلا ىلع  رلشلات هلبراهدآ زارب |
 یرغوط هلص وم ك ماس یردارب شاب نح رادبع بوم هنا.ط ج درلتا |

 یریهلبو هد هعظعا ثبصق كب علس داماد هللا اشاپ نجرادبعو رارف |
 د اشاپ ىلع هن رزوا كبو راشعیا راتنساو افتخا هدلګر یس اغا

 شعیا رادتسا هروهج روما تب ورو را هتسا هد اعم هلا روبع هر هه ورب ۱

 نجرادبعو ردشلدپا يىغا يرڪکب اغا هللادعس یشابسسعو |

 نج رل ادع بولت وط هد هیمظعا هیصق كب میس داماد لبا شاپ |
 هداروا ها یفن 4 هرصب گلم ماس هدهسوا شر وا وع لا اشاب ۱

 1 ره 1و هلا رر درب خد یرلابم هانا یره ردشفاک م ادعا

 رد وار یراز 1
 یس روی هیج ول هنس هدهعاشاب لع كنکلیااو دادفب ح ورشم لاو رب ۱

 سدو ضرع نالوا شوا 5 دست ند دادغب راد هنس ام دتسا

 نایلسو رامسسا ورب رګ ی صا قلعام# او نامه هدفداوا دراو 4. یلاع بان

 هسدارایا تقادص زارا هدهراس تاصوصخو هدنفح یتافلحم كناشاب
 یدیشا روی راعشا هو دنک یفنج هلیرویب ماکب |

 هلبستسلا لش روک هلبآ یدنفا سریسعلیا ملک | هدهرخال ایداججرخ اوا
 نددادغب هلبا رادتاهمالک یسلیا ةا الملا یدل هدنغ انوف كنید:فا سر
 هش را هلدر وهط هش اتم و ته اتم یلاهاا نيب یداک تارب رڪ

 شابا نیمأت یکلمو نیک ی هنتف اش اب یٰیع ادنشک نکیشاوا
 هلاح وش شعا بذجعو لب ام هتفرط ودنک د یلاهاو بااف هنسابقر
 هنداکش رایت ارا یس هدام الب اکو الواو اند هلج هتار زو ارظن

 لج یراکج هدا روصقو نع هب هیلعتاود هد هظف اع رعا قر هلوا یداب

 هتسراو هسدا یرلم وع هب هلءتلود الاغ رارکت كراساهو ردنایعو

 ناعوعس ندنغد دلوا نره و قفتم هللا هبلءتلو د یاود هزماکنا ردناستفلک

 ترازو هبر یافعلمو رادود مروبح هم ال عاو ضرع ی اهولعمو

 مالک فطع هرخآد دص هرکص ندک دید ردیوصا كلر و هیاشاب لع هليا
 تست س ستم سس بسا
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 روان , ردق لهالصا قارع لها هب شا ىلع ۱

 | ا ایز هسک دشا | داععا هب هد ی اروم ۱

 | ندنششبدلوا لفاث ندلاح تقیق- د اشاب ییع بوبد لا دیا طبض |
 | ندقاط نالوا یفافن راد لخاد هب هعلف جا افادجا هلکمریو تصخر |

 | هرکص ندک دا عطف یب یرپوکو دس یروبفو الما صانما قوچ رب

 هب عدا دم قر هر دلا سا زنم هدا جاق ر یجد (شات لع هلکع ا لاو

 | نوت و شلوا دنم هلاقم لد رصع تفو نداص تفو ندنکبدلبا مايق |
 ۱ هاخو ناکد هه بند ند امد ورم هدهرا ت ولک و د هرلد اوز يسم لاها

 زدشلو عوقو ید رل) او قوح كي یک كلدا ۳

 ۱ هعوقو تاعراضو تاعات فوج كد د هدنرب دقت ` یدادتما تاحو اه ر ىلع

 | ناما اکب هسپا مغلةماملوب هدراکرمس ےن: ضرغ رک ا هلبا مزج ینکج هلک
 ۱ یرصکب وید م نک هغانوق بولیکحو م هدا دد فک ندشیا نوسارو |
 اشا ىلع کارو تشا ید ن خراب لوا فیوز نوک و هنسأعا ا

 ۱ هلی انا ی رڪکب هن رزوا یسعاتحارتسا بوراو هنغانوف ودسنک |

 ۱ مس داماد هرزوا قلوا لدب هکب دیعس هداز شاپ ناولس ییارادفرط |
 قم هد هل-و سس یا رم هی باخت هتمایر کی |

 اا یرع i ییدلک مداد ران ار هد ادش ا قالطا

 رویک تما هةل هک دلوا ۾ دشعاوف اا ۰ لع كردبا و ليدي

 هنن ود هک ا اما فیصن قلد نودیک .A از شاد هزل | دم تویح

 بود روتک قباقرب هر ص ندءاش>ا جد اشاب لع هلکم ردنوک رمخ

 هد مآ تاد یس اغا یرصکی نکل رد طا روبع هب هن ورا

 ۱ نعاس تولوا هدو ۳ هد هسا لیا مدعت هزاکرش یب ملس داماد

 ههابنشا قلخ هدنم> 3 لبلد هنتبن هوس کر حو روط بلقت تعاسب
 عمجت یاهارتکاو هر سو فوص هد ۳۳۹ . وشراو ندا دلوا شعسود

 ۱ هراقباق اط قاط هه یفیدلوا شاسک یرب وک ال هفیور هارد

 نی زا ناب جاق هب دف 2 رلکب ما اشاب بلا لر

 هک زنم و



 اش هت تکو س راد م هد داد ود سلو شاا ماک ند اید قر هلوا

F%هک ۲۱  

 ردشمروتک هداسیقنا راد هدینسکیا لرد | هبلغ یره رانا هد ها راشقا

 یقرصتهنراتلابا زور رهسو هەرە و داد زواص» نددنس جوایمرکب

 ردشملا مان یاها هلءا اشد او رع هب رب رات 1 هه هدالخادو حراخو

 چ وامان ك قد اصو تك. عاصو كبدي س یدىآ تب رد al دیک س ینه دشت افو

 ا یار نادر: ؛ ول رد "اید لاح ۳ لاو ا ترد هلبایٰلفوا

 ا رکدد یک یجاداوا س اتا ورک نب رکیدو هی اشاب لع

 شلیا دقع هیاغا فیصا یسادنع A 6 دواد یراد هن رخ

 ردشٌلوا | رحا یرلفافز ید كرنا هركص ندشن افو نوش
 مرکر زور یعاس هر اعادو یدیا لار كلامو قرط تیما هدشنامز

 هرفاو یاناده هتاود ناکراو هوامش فرط ۵۰با رها یدا لاصاتا

 | هاوراصد یرفس رمصمو یدرلبا قید / رظل ٠ نس> كتاود هلا عده

 یدسشعیا ع دف هسک كب , ىکا ا هن نخ هرزوا قاوا رادم

 0 ردشلوا فساو ردک "یدان هه ودلرکو هعقارع ل رک یتافو هلن عج ول

 یسا دک هلا دادغب هوجو قافلا هرزوایبصو هدنننوحورملم هجور و
 قر هئلوا باما هتفلم اقماق یاو اشاپ لع هيلا یموم یداماد كوب و
 هتد اس رد هدنعص (م دنا یوهیحو كلانا ترازو هبث راب هس هدهع

 راډ دردنوک رض عو ضرع

 راثآ هللا راد تا هروما تتشغ كر هک هنم ام لاو اشاب ىلع هلئروصوت
 یرصکب هکر کد نکا هززوا راطتا ۵ زوهط یه اش داب تاه> وٿ

 یلق هدلاح یک دلا تعااتم ض رعه اشا يع ۱ رهاطاغا دجای مایا

 ضد د نخی دلوا هد سوزرا تااناو تس ابر كکب عاب تام هه

 قفاوع هننط جاز سال | یدا ردنا ف ساو سره ندنارامآو نار 0

tsرر و قاضا هدنرلدب یسیکنا هلغلوب قدا طم هنضارغا  

 هداوب حد رلل ړو اص هک هر رلغیا ادب لا ند رلر هک » هلنروص

 لر هلک ندمح تروص انا دجا هش رزوا كلو رلشعا | قاصا رانا



 لا قر لا دتشم هنگ ن دنوک هسبا یک هت > كب اشا ن ياس

 داماد گرد هبا ات اب ید اد ید اهاد لود هد داک هرا صح |

 یان را: جودو اعا م اس هلا یوو اعادواد یراد هد ۰ ر نالوا

 كتر 3 ؛: دو تیصو ها يلد قالو روا لارا حا 1 ا ف صا

 دن هنس هل نوا یرلغا ت تنو اعهو ره اسظا هر Ag تع lb کا

 ۱ یکم اکابر >الا عبر یه هنس ید نوا و شاهر کز دک دا تههلو
 ردشلوا مالسااراد مزاع ین وک
 بواوا ندن را هلوک ك.دنفا ږد یس هدوب و نیدرام هيلا راشم ی اف ون
 نا هنس ه اد اشا نایلسەج ود یسلاو دادغ هدشن افو كنسادنفاو

 سو دنک اشا رع نالوا یسلاو د دادند هدک دتا تاقو یجدوا بودا

 تیورویکئا درم رانا هدنا اخ هضان هرکصندک دا یرادقوح نوردنا

 بصن یلصتع هرمصت لر هر دتا هیط لا سرا ءان هنغب دلوا دوهثم

 كدادغب هلمس> هالو تالدبت نال هروهظ دنس هعذو اشان رع یدشنعیا

 ترج *یداب هلاخ رک دنز تزنفو لالنخا نالوا ضراع هن هرادا رها

 جاقرب هجرت بحاصو موج ههر هلبا هیهاو لئ اسو ضهب قرلوا
 :E یتسودنک لب االتسا ییهرمصا رلنار اراكماجا هر ا دک دشاهعفادمنوک

 | نامزرب یدناراشتبا را بز هنیراتعم زارمشو ناهفصاو راتفرک هرسا دق
 هللا هبل ییییس هد فو ك رکدنز هر ناک دتا تماوا و

 ها یلاها مو موج كناشاب نس> لا دادن دانا کی یار هره رمد

 هب لاعبا هسه طساو ر ملک: | دبا عاعسا یعیدشوا حارخا نددادغب

 ید داوا تاواکء قفس لا ناب یاش ذاکر هدنس هصا رع ییدلب اے دعت

 هداج ادل روب ناسحاو هیج وت هنس هدهع یراتاابا هرمصیو دادغبو
 بودا نا مرد نج YA اح هر ارا اجر لا مادام هدنا ود هو

 ناسعطزوبكب هاکعبا مور ینو ید یدنفاعلس یسادنشک وبق دار

 هرکصزوردنحو احا یااا هرصت ادتا هنسهدهع هدئلاوش یس هنس چوا

 لیلخدجخ نالوا یریکف الخ یدیشعلوا هوالعو هیجوتیحد قتلابا داد غب
 تجز یلیخ ندن وب لر هشپ رک ه هب راس هدنرافرط رابکنز هلبا یلغوا

 هدنکللاو دادغب ج ا الب كر هلک بلا کا تن اهن هد هدا شعچ

 نایصع یراترمشع یفتنمو لعاءخ ینا ارارب ءرکص ندکد سا رارقتسا

 € ران



ش یر خر اهو
و E ندراب د
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 ۱ هاو 93 ج طاح روو ا ی هبصق فغا هددسدا

 1 هک ee هیص ءرا ا ۹۹ a هک 70 زا

 | یربقدلوا نارک باوخ نیلابب رسو ناونو بانی هلا عام هلی راقدلوا
 | ابس9او مادعا ۳ الک هش راک وا هل لو>د هر ص5 رای اھو ه دلاح

 | فح راسو یزالبدنق رزو مس نالوا قلعم ءدن دهشم هاچ هللایضر
 ردراشعا توعهب .هیعرد باح هللاذخا یرارااک دانو

 هد از واش ی ۴ ینبدلا یہ ین>حو» ربجوب دنا ربم هرود ایشان ر لعادک

 ۳ ارب هلا ا و راعشا هب اشاب نایعلس ییفکو راب مدادعب یکب رج

 شا رشا ی رغوط هب الب رک هارکسبع زج یکم شنا ید یسودنک

 بوژشوواص ۳ رکصن دق دباب ب یی راقچ هاب ردو هّیَو و قاشوف رای اهو هدنهسیذآ

 اسعم صعب اغا ىلع هلغلوا لصاو ,دهار ا یربخ یرلف دلوا س : هک

 ردشعا فدوُ هد هل> هدننع۴

IEاتو لس یو ۳۹ ججو شاپ : ز اچ و رسم قلع نوع اط  

NYد هنهاش نارا ربار هللا ا اا ا فات یی ناټو  

 هنلاعا قدتخ هنفارطا كنس هبصق دلحو هثساشنا روس هفارطا كالي رک و

 را دة عرب هدالبرک و فج هرکص ندک دانيت رر ود اه هنلاکا هللا ت
 كناشاب نايل ەداناوب و ردشا تدوع هدادغب یسو دنک بزغار رکتسع

 هدادعا pr ندنفاف مهتم هرس ها ید ا ملم یوا

 اوا لصاو ”aes كهاش لمحو نالوا را 1 زادمه> یعههقو الب رک

 ر# هيا شاب ناياسو و یدردیک ی» هست هتلود ناکرا نوټ

 رام ذسخا ندرلیاهو بوزاب هءانهبوت نوعا ینیدلوا هدندبق هطقاح

 یرایاهو بواک هلبا هبلک نکات یسودشک لاو راءشاو هیصوت نسا

 رابخا کچ ها موعم هش رزوا ډا دغی هرکص ندکد تبا لاص تا

 ن



 نر ید رود قر هلوا زادنا تفت EE هد وتلا | راش

 | هن راوشراق یرکسع دادغدو هلب را لا ا هر هعف ادم لبا دام ا سرم ۱

 | بود هقیح هادم راباهو هد هسلا راتمروط ردق هرهط توو هللا لوزن ۱

 | هلتسهح ی رافدلوا زوبع هب دوع ندا رس وض ید ی رکسسع دادب ۱

 ۱ ردشلربا ندرگیدکد هب زاگالن نیفرط |

 هنس هظفاحم يناحناو یارطا هللا ثماقا هدیلاوح لوا ءام دنح اشاب ىلع |
 هدنع الوالا یداج یسهسیلانوا روک ذم هرکصندک دع | تقد رظن *هلاحا |

 ۱ هنایصء قد رط یرلترمشع ههاخ و كفه هداناو و شا ت تدوع هدا در ۱

 | كرانو ردق یا یکبار بوقبج ند دادن ایقاهتم ندنراق دا شابآ لواتس ۱

 | ەد دادب تواوا ندراشاب نانا هداتناوب و یدیا شعءارغوا هسه رت |
 ۱ یراف اسرپ رحو یوکو یردار تویم روط TED , نجرلاد. ناک ۱

 ۱ ۳ ۱ یوک ید تاک ملس نالوا قرصتم ۱

 | بلحو لّرع لس یردار و سحو ذخا اشا نجرادمع هلکل دیشیا |

 | یراق اس رب رحو یوکو شفاوا ین هب لح ندرب یسکیا قره-كلوا |
 ۱ یا شفق هیجوت هل او؛ع قلاشا هکبد# ىلغوااشاب دو هدازاش اب رو#

 ۲ نت شعلا هیم ون هددادغب هللا روهط ن وعاط هدنرخاوا ههوو رم ھو

 | شلک یانقشاش هدا ز هش لروما تموکح هلتهج ینیدلوا فات س وفل
 | ندلع نوت نو قر هلوا التیم هلصافم مجواشاپ نایاس هدلاح یغیدلوا
 | برع نکایدا هدندب اشاب ىلع ادنهک شیارهتفولوا هجرکاو یدشلاق
 | ن دذ داوا یلاویطاسطنا تدحو تهج كس هلج هل رو درکو
 ۱ ندر هنس هاش وب هک دااق یدرلبا رثأناف هنموع كاصم یلاوحا ردك: كلا

 | هج نص » یلاسفعض كنيلاوربنالوا شرف ناشو تبصهدیلاوح لواور
 ۱ ردتغتسه ندناب یکوداضم هد

 ۱ هلا هباک رک اتس« یدوعس یلغوا ین اسهو زب رعلا درع هدانا لوا هتشپ

asندند رظ ر اثلا دوج ین حش قفاه ینیدلوا شم ردنوک  | 

 هل رکسق رادعهرب هرزوا تک به دنه ادشاب لع اره لدم وا راعشا

 رانا هنع افجاو ین اصلا لریاشعو رکاسع طب بوراو هل زم هرود

 بوروا ییالب رک كراج اهو هدنلئاوا یس هنس یدبنواویشا نکیا هرزوا
 هو نا ییخ یراک دلیا ماها یسوش او یدک یک کیا
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 یههلواربدنر للح هل هد ا تاکساینرطاوا ندنفددلوا ظومم یرلتود |

 ردسکلا یرهخ ینأفو لاشاب ناولس یسلاو دادور نکا :E تسدرد

 فج هدم هنس تردنوا زویکیا كم هک ردهرزوا لاوءو لاج لیص# |
 نالوا شک نوعا اطءاو ذخا هل راوز یرمشع لعارخ نالک هفرشا |
 زوی>وا یراوز لعادرخ ردا روهط هع زانم هدنرهنایم یسهلفاق ییاهو |

 ناعلس یسلاو دادن یربخ یرلقداوا ایا ماد داو لف ییاهوردف ۱

 یرلک> هدا ماد هراذدخا یالوط ندنو كرلباهو هدف دلوالصاو هباشاب ۱

 ناسا ندلعازخ یکیدلاق یدیشمام روک شوخ یب هءقووب هلیسهظحالم |

 ردیا راسخ لابصا هلیبس یانبا هللا قا رحنا ندب و نامرف قی رط یس ەق رف
 یسادخنک اشاب ناولس هن زا رزوا هدالالخ یسهنس شد نوا ندنرافدلوا

 لرد: امانتغا یتیرلامیلیخ بوروا ییهموف رم یابقشا كردار تماشا ىلع
 یدیشم رونک هدایقا هراد |

 قحاوا یوعس كر رعلادبع نالوانایاهوسر یسهعفو فج روک ذم
 ضصعن كن هطاصم ناناوا دفع هلادو ءس غوا هدنرفساس ام دةم ینو

 هتفرط یر هلءاک تیدل فن زویجوا نالوا لوتقم هلا لج هنساوا شادا

 ر وع ه د-هع ضصان ید یسود ک هسدا زاملوا ادا هلا لارا
 ى هلاسم طاارش ند-:غلدل وا شلدا رب رګ هداد-هب بناح نج هلوا

 ن د:فرط اشا ن لس كر : زب را دبع ندرا ه دازب واش نوڪ ادیدجت

 كشاا زدعن ھ كر زرعا د.ع یدب .داردنوک هتان اج یاهوزب علا دیع

 یا ھو رب رعلادبع هد هسا شعا یعسس هنس وس هلا صو س

 ندنس هدظا وم هلع هرزوا قلوا لدن هنس هم و یے بو: ا تفقاوم

 دهع ضقت الاو هبل اطم یار و هود كاتهح هيم اش ردقهب هرمص)

 شلش الک | یرلتی' ءو ك رابا.تهو ندندلوا شلبا هدافا نکج هدبا
 ندسنءیدلوا شل دشا یربذک رح هرزوا كع ض رعد هقارع بئاجو

 رکا ع اط اشحا هدننءاوا كن رغص یسهنس یا نوا اشاب یلعاد

 یس هقرفرب را اهو هنفرط هزاقش هدک دتا تکرح هنناح هیدته هللا هلک

 رکسعردق كي يکدا هلبنیعم كيدهدازب واش تم دا راسا نفی داوا شاک

 قداصد هرلباهور دو تب هدنراو> هر اعس هموق رک اسع بودیا قوس

 لک عباس # 6 ۳۳ #۶



 ینددلوادز ۳ ظلا نید تقواواهرزواقلواندا بق عبا مجید یکیدید ۱

 تغارف یودنسد ندوبګو ی هدلاح ینیداواعااب هب یللایس رد و رھ

 سود افیح#هت اغدح واوا لصاو رعمانا )اضءب هلتهج یییدمهلوا

 هللازواجت شمردا رثأت راهظا هلیادا ییتب ( ند هداب وبوبح یدلسک
 ۱ هت اسس نع

 | هنسهرمهاحم كلانا اشاد رازج حورمشم هجور هکلک هنلاوحا ا
 | كرلئلوا عباتاكاو هننیدلوا ی هاش داب بوضغم كئسودنک ندنکیدایاماود
 ی ئ رامد نم نر را شیتیج ند: ھاشداب تعاطا

 هن رزوا هللهح يددلوا ع ورشم یسهللاتفم هاکنا تمالسسا لها و اد

 رع یغددلوا هرژوا كاردنوک هیفاورح اع هل انوامش یاهود

 هب یلاوح لوا ما ییرلءاعآ طالتخا هل هاطكرازجكنسلاها راوج لواو

 یداردنوک رانامرف
 | هرزوا قلاهلا یرمشب رما هلغلاغوج یناریکفالخ كرازج هنر زوا كنو

 هنااسرا هاردقمر دن الب مفد دوا بو دیا طسوت یناسک ضعب

 | هرازج نوعا لزع كرم شب ریما هیکب زب اشم هدهرمص یکیدایا تردابم

 هدع اه هن رالوسه ندن؛دلوا لوغم ها افاب هدخساا رلشعا تعجایم

 یسلاها توی هر ذ هد افأب + شل دید نیس سا كنافا بویمهدبا

 لو زارف هس ربق ا اشاد ندنراقداوا روبح هک يات

 | راذک. ه هبفزال هرزوا كمك ر راد نالوا یصنم هلق رط باح ید
 هلادرط یر دریم « رکصندک دا طہضص اقان را رح ند ردوا شعا

 ۱ دالب تقواوا هد هسا لا تع رع هداعخا ههو = لح یسابع رها

 | یرکسع كرارح ندنهدلزویس.را هل ارارج فو نالوایحاص سلبا

 رآ هر راع ولاد ش ك كردپا هرمصاع یرارح فس وب هدنس هلو روئاس

 هسوب رشد ربما هلنهجولو شلوا فلترامدآ قوچكي ندنیفرط هلیعوفو
 ردٌتلوب رارعتسا هداتموکح لىح ضراعءالر ید

 ندیرلد دل وا شهرواییالبرک رایاهو هدنلناوآ یس هنس ید نوا و شا

 | ییدلوا ندهسورح كلاء لع نالی روا هدرب و یرلتیضم عقد ییالوط
 ۱ هلرنس> قلوا ییوش یسلاهاو ى کرا زو فاطم زا ےہ ۵ دااح

 هتساد وس كعا را ذخا ندرلس اهو لارو رح ندنسضارا ادري

 ي ود
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 حج یناقا ارګ و ار كردسشیا اغصا یوب رازج هد هسا شاردنوک |
 تشک مد زوض لوا ها یتیدلوا س وداء اشار دحج هک قیضتو |

 عاعسا نسادص بوط یغوبشاب ن وام یاعود نالوا هرزوا راذکو |
 نداروا ینیراقیاق لرارج كجم دبا عالطابسک هیذیک بولک هنافاب نامشو |
 ید ندندا سرد هه سد ندک دنا ۳ قرط: کد هل هللادرطو عهد ۱

 لرل دوانرا .ندنغب دلوا شل ردوک یرکسع دوانرا زویتلا ارح |
 دادعتسا دما هر 4۰۵۱ دم كل رهلک بلق تو هراشاپ دجخهدالوصو |

 ندنسدهع كصنم حاحتراما هدهسیا راک رد ینج هلوا شبا لصاح |

 طظورم کج هروتک لس ڪڪ هتشو لل ةشىدوقل ىل وګو قرص ۱

 نطصم رک ذلا یلاس نالوا شاک یرمخ یتافو لوا یارب ندنغیدلوا ۱

 هنس هدهد اشاب دج قرموا قالا رکب راد نانلوب هدئس هدهع اشاد ۱

 یظفاح طایمد ینلفرمصم ىغا فیرش سدق نانو «دنرزوا كلاو |
 هیج ول قاغا هاش اب دچا نا رمه رب نالوا قرمهتم ىغا“ لبا جا و ۱

 قلاا ساوسس هلک.ک یربخ یتاف و سد كناشاب یدهز نکیشعاوا |

 هب اشاپ رهاط نارعم رم یفرصتم دیمگنزا اانا نامرفوهب اشاب نی دلاءالء |
 یدللق هیجوت ۱

 هن رزوا یلط ودنک نکا لوا روخاریم اشاپ یدهز هیلاراشم یافوتم |
 لرکب زاید قحابوئاوا هیجوت قلابا ركب راد هلا ترازو هبئر هن سده ۱

 قوم یک کرک ید هتکلع "هرادا لر هيم هديا جارتما هلي ساوه

 نکیشلروب لیوح هللاا ساویس یتبروم ام الاب هج ورب ندتیدمهلوا |
 یلوالا یداج ندلوا لصاو هتوف زوله یرب> ك:ک لیلاو سويس |

 تصور هامهدقلو زوسبساشم هسا نکیایماع؟یماردشابات افومد طساوا |

 راجومف ن کا لوا روخارمغح شما د رب رداق هما زا یت عصح هلا قطل

 ودنکو نعي داوا لود .همو لبق هداب زتلکب ندلاس س ل الوب یسادنمک

 E یتییدلوا رکفتمو زدات نا اد بواب کود دابااط ھا صام

 تحاصنورا و هش راظا كن رب نادناود یاهظعهدش رش ناضر رهش

 ااطخ هنسودنک ءذنراکدنک هیهطوا نک هرزوا كءردشک د نسقاب هناخ
 مدنقا اناوج هنسءد ی راو کفاب هدک زس یدنفا كل كنهناخ بحاص

 هدم هدرا تا د هدک ەر هن رژوایسع د ردراو یسقا ناولهد هدزک هدش |
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 ۱ نانا را كعا ت راد ید هفاتوا روءا ر رب را طب هبیظتتم |

 ننی صم ناجا ق ا هثنیعم یرادزنفدر صم كلا ذرب ندتفالوتبارد

 یاب هنسادضاو نودا یودرا تواوآ ندهارک نیسرد هاکلروک

 هدبجر لئاوا یدنفا هللا دبع نهار نالوا یلاص ردص مولعمیهام هدنناوا
 لاخدا هنفنص نوباسمه ناوید ناکسجاوخ و جارخا ند هسلع قي رط
 تایلعت هتسو دنک راد هرانهلوک و كرلدا نیعت هت رومآمو هلباجارداو
 تاق الم هلا لازمچ رلکنا هدن وفیح هیهب ردنکسا ادتا كرهلر و هرفخ

 ندک دتبا اهناوضرع هتداعسرد ینارک | ذم لوصحو تحمصع “رکا ذمو

 هب ودنک هرزوا كنا تردابه هر هیلصاهذیطو یاشابوراو هرصم هرکص

 یدلردنوک هف رطاوا هلیساطعا هارجرخ هیافک را دةم ند رم بناج

 بول الشاب هکلک هعوقو رلقلاسنف ےقاطر هد:-حراخولخاد رکی راد
 ظساوا ندنهددلوا ردتعم هلال :>او داو عفد اشاب لرععسا یده ز

 | ساویسم هلبا لپ وح هنکلیلاو یاویس قیروم مه دالوالا یداجج
 ۱ یدیشعلوا بصذ یسل او رکب راد اشاب قطصم یسلاو
 | نالواروصح هد هفا انا رکب راد هلکبا تافو ید یسکیا ابفاصعتم
 ردشلرویب هجون هاشاب دم قرموا

 اشاب رازج ه رزوا ییدل وا نایب هدنسهرص یداقو هنا س هئس هکنوج

 ۱ لیاشاو دمع هدفدراو هنسا ره یاب ودرا ناناوا قوس هش رزوا اقا ند فرط

 یرکسع یراوح نالوا یرهظ) هّق لناشاب درج لباهتاا یدل هلل رک

 | كردا نضع تورک هند دولت اقا اشابدج هک و د هنر طظ اشاب را رح

 ا ید منع جا تراما مداتاا یکی دلبا ضرع لود رد لام عوقو
 ۱ ۰ ۱ یدیشکاوا هج و

 | یصبلخ ندنس هه كرازج هد ووا هئاماو دادم هاشاب دم هک ولاح
 ۱ ینچهلواراحود هرمخ أ ددد كج اح روعا هلی رو م نامز جد هاو ا لاق

 | رب ذو هداز مظع قلاا ماش هلا جاح تراما ناک اک ندنسءیدلوا راک رد
 ر زو قلاس ی رصت ت اانا نامر 5 نالوا ه دنرزواو هناشاب هل دبسع

 یدشوا هیحوت ۲ ءافنا هیاشا د د ندلاءالع

 | یلاعرحا نوعا یسلوا غرافندن سهر صاع كلانا د هباشاد رازجو |

 هک شاردنوک #



 قاواربذپ للخ هیموع فطاص+ قر هوا اع "ور ها |
 یدیا هدکندیشا |

 صالخن دنسک نسلارفر نالوا هدزاّصف « دلحاس نارهو امدقمو |

 تولوا نیا ج بتنی ناب رکعت هازج یراجالم نسسنارف رفن ی لا نالوپ |
 ییالوط ند داو« ض» ر کیدو ندنرلف داوا شمار ویلا ص ردق هاو

 ہ دااح یکیدلبا ثدح تدور هدنند ناجوا راز > هلل روهج هار 5 |

 یتیدنل و ه وزوا

 ولهسفارف هلففلوا قب وشتو عیجشآواربارج ندنفرط واءزلکنا طب اوریلع ۱
 هساارف راد اکو ندنغبدناوا دب ا را ھاو دو توت ط

 شلرب وهب یدنفا بلا یدمآ ندم رط نارهااط ی رظان یسهییئجا روما |

 یم هنک ودنا 2 ردن وک 4 اع باب ی دنفا باا یر رەت نالوا

 الکولا نيب و هرکاذم هل سلبا هساارف مقم ہ دت داء سرد
 و ناتو نالوا ییراظن هش راقاجوا برغ هرکص ندقدناواهرو اش

 هتک هراز . هلا هصوصخ تب رو مام كنادر رالک | روس ندڏور ط

 واهسارف هلا زولرا رح هدءرص یدو ا تشت هنسارجار هل رب و رار 0

 ردشعلا ی رخ ینئدلوا فرطرب كنه ها ےل ھم 422 و ی

 شئلوا بص نیما هرص یدنفا قداصدم یتاک ررادرس هدناوآوب
 هلا لرع دل هدراذنعا تروص هلثع ندنکلنتردقهدهتسدا

 هللا بصذ یدنفا هنلاذغیص نالوا یسادخنک روف تمظعا ردص هن رب
 ندنرافرط هیلعتاود لاجر یامظنالوالاسحام طاتم و ندهناهاشقرط

 هحرد كج هل« دنا ترم د روم أم یاقنا قرەنلوا اا رادقمررب همس و کک

 ر دشلروتک هرادقا

 راوطا كناشام ورسخ یسلاورصم یدنفا فب رش دج یرادزنفد ے٠

 لئاوا ندنشدلوا شالا افدتسا هلنهج یتیدمهلوا دونشوخ ندنماکحاو |
 رادفد نالوا قوم و هناوج كف رطاوا هش رب هللا لرع هدهرخ ۱ یداجچ

 لاعره كنب دنفا فی رس ن ی یدنلوبصل یدنفا داسو دع قلاس

 رب> لزرع لنهج یراق دلو کتو نوئ یسلاها سهم ندنتنکرحو

 ردراثلوا ردکم هدا ز كب یوبب و کوک یک یراقدلا
 "هدعافرب یتسهییاسح روءاو طبض یننابساحت لاججا كنسهش نخ سصءو
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 ۱ 3 وادار اهر اشا ( ڪک ) هدر زده دهع ت روص ردشلر و |

 | هر ریلکلا هدلاح ینب دلا یلوب رکدهرق هیوا هسنارف هلهجووب |
 | كر هنیفسراصت "ریلکنا هدانا لوا هن ندنغج هیمهلوالباققهروطوا اش ۱
 | تصخراعسر نوایرلعبا کو تک نیوکو ج رق راو ت درم ید ۱

 ردشلرپ و ۱

 ۱ ۱ ۳۳۳ فرط قرهلواروکشم ییعسوت كن دنفا باا هد هیلعالود در ۱

 ۱ یدلروب ناس>ا میسر واضاف هاك شا هثودنک ۱
 | هد هد ید یک ینبدئاوا ها صم دفد هلا وا هتساارف ح ورشم هحورت

 | ندنفرطیرو هج هسنارف نفورویسومیرا ذکتحمهسنارفنالوافوفوم |

 | قباسلا ناکردق هنیدورو كنوروب ویسوء«نانلوانیبعت یسیچلبا تداعسرد |
 ۱ ردشلنا افا یسهفیظو قاراذکیلصم ۱

 | ریصثو تک رح ند ءرمج یرکاسعرلکنا یهدنفرطرصم ہدمرع لالخ |

 | هیلعتلود هلنروصوب یدیارلشعا تدوع هناچ ناتسدنه هلی رط شب و-و |

 | ی رلهاع الرتزونه یی هب ردنکسا را یلکنا هد هسدلنروق ندهیحراخ*هلاخ |

 | یر هعزانهلب اروم أم هیلها ودکهده ر شکساو یدیاهشیدناو رکف"یداب |
 ۱ « درابد هه نی هب هب صم یارما هیلعتلود ه درب و یدبا لود فكنا ۱

 | قرات ر وق ن دنلا كرلنم هل وک ی رص م ردا دعو تب ر وماءو بصنم |
 | زالوا ججو قلوا مکش*هدرصم قباسلاف اک هسپا اما بولوا هدنلما |
 | رارمصا» دنصوصخ قمل وا كرت هن رودنک امام یسه-طق دیعص هسا |
 ۱ یرالوا هدنسهیعاد هیاجو بعکت یرلنا ید كرا ربلکنا یدررودبا ۱

 | یدیا « دقلوا منام هنسارجا كت ام اظ نالوا تسدزد ه دنقح رص |
 | ناکجاوخ ه دانئاوب هرزوا كل ا بلط نس هل كن هب ر دنکسا هلص هات |

 | یدلردنوک هبمر ودنول هبا هصوصخ#تیرومًاهیدنفاقدصنوبدنامه ناوبد |
 | ملکنا ندنکیدتسا كا هيل ی هطاام هدهاعم بجوهر لود هزتلکناو |

 | نیفرط كراك ه روهظ تنوش و ت دور هن هدنر هایم یراتلم نسنارفو

 ۱ "ریلکنا هت راباتو قی ب والشاب هتمذمو لصف هد ر هن رغ یرکیدکب ۱

 | تاراما هدنیفرط لصاطاویکیدلبا غاسب یلوخدهبهسنارف كنب رهنرغ |

 هک رسانه



 | یییدللوا نایب هدالاب هکنوجو  یدازایاس همان مایواح یهمزال |

 | راحود كنسالها قالفا هنن رزوا یرارف ندشرکب كکب لاه ءرزوا ۱

 | قدلوا باوج و لاوس ثعاب ۾ ول هيعور بارطضاو شالت یتیدلوا |
 | ببسالب یرلکب نادغب وقالفاو رادشبا هضارتعاو ضد رعت یلیخ هدا وب |
 | هدلاع ینبدلوا هدکعا تیاکشورب ندتفور وند روب هنلوا بصفو لر |

 ۱ هنس ید دوخاهلباتاب > دے5 كثب رلگب نتکلمو رارکن یحی لوا ید هرکوب

 ۱ تاود یالکو یشان ن ا ه دن رها ی رلبلوا بص هللا تدم ۱

 | قوج ق رەلوا لوغشم هلیسهلاکمو هش>ابم كن هدامو ید ن دفرطرب |

 | ید رار هلو دبات یس دق تازاتما لنتکلم هرکص ن دز هام ۱

 ۱ ر وهط یا ه دو رط ت دموب و یساملوا ل رعلر کی هک دما هنس

 | قرهللوا هدام قیفح ندنیفرط هرباغلابهلراول هیسور هس رول نا ۱
 | هنس هوالع نتازاتءا ضءب یک یسلعی هنلوا لرع هرکص ندقدلوا تباث

 ۱ وهع كنيلعوا نایساب جفت هوا شب ملدا لاقو لیق عقد 2 روی رب ورا

 | امدعم بم هنساوا كعد ۱ تشا هک القا هلییس> یقالطاو

 ح كنب ۳۳ le : یئالسدا نالوا برج یماغتسا هد ۳ هدول و نادر

 ۱ یسهدوب وقالفا و نکا ی كزالوالا یداججد نطق لا

 ۱ یدلدا بصا |
 | هلبقر ( ۱٩ ) هدرب زیروص كتيلاع ناعرفنالوارداصاباطخ هتسودنک ||

 رونوا دارا ||
 | هدو و كن رب ندننشیحو فایل باحصا كج هدا نیت یراکفا ید هنادغب ||
 | نالوا شا قسیسهب رج هعفد جاقرب هلبسسلوا ن دلاح ةمزال يأ ۱

 ۱ بصذ یی ناد#ب ه داناو یزو رح ی رد اسکلا  داز كب نیطدط-8

 ۱ ردشماوا |
 | هسراب یدنفابآات یدمآ نالب ردنوک هب هسارف هرزوا یییدتاواناسهدالا |

 | هلا تر داسبم هپ هلاکم هلا نارل طیرظان هیج راخ هسن ارفو تلص اوم |

 یجئدرد یرکی لرفض قر هلوا قفوم هنس هب وستو لح كنالکشم نالوااغوز ||
 دورواا داناو یربخ یب داوا شنو اا ضمان د یف ر ط كن همان هلا ص هیت وک

 دی ات هشناسدوهعو طورشمد همان دهعوب زدشلوادو دهان اسم بحو»

 تصخر ید هاتآ رح وراس تك . هیفسرارسنار ذهدزکدرف اب هلغع وا
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 زیان ود هم هسا قا رسناواسمو تواکهرب و راءهر هدانز ندرلا ۱
 هدهسو رګ کال هب وب ندنو هيبت ج اهم ند کردلبالیطهتو لالخ ان دنراحم |

 | كراج نالوا ندهلعالود یاداور هلینیع هدنرل هیلخاد تراجث یرلکجهدیا ۱
 | یسهنسیدب نوا وبشا یرلیا اطعا یعوس ن سانسور اکدزب و ۱
 | ردشار و رار رهن یک راتراعسندنساب ر ماهم قر هنلواطب رهماظنهدنلناوا |

 ۱ یالاندارواو ها رک شاپ ردیح مظعاردصیئوک یهچوارخ الا عج ر

 | لدنص رار هلی یدنفا مالسالا میش "واک هنس هلکسیا رادکسا هل یالاو |
 | هشاطکش قرلوا رادافق هرلنا یخداشایم ۳۹ اق هلن ااتشاب نادوفو راوس

 | ن اها و فرظ ظعا ردص دن راف دةیچ هنویامه روض> هلبا راذک
 | كرومانالواعرفت» هیامضعترادص هرکصندقدلوا رهظم هنافتلا عظع |

 ردشع | ترسام هتسارجا

 | یدنفا ناشع یل ہر وم یلاع ردص یادنهک ین وک یا هل رخ الا عی ر
 | یدنفا فطام دجا یرظ اتتاب وبح هللا لرع یدنفا فراع یشابشواحو

 ۱ یدنفا هنا دهسیسادنهک مظعا ردص اتا سو لاع ردص یاد ۱

 | شی وردویرظان تابوب-یدنفا دج درس یتبما رهشو یشاب شواح |
 | ونک ی دئفا یطصم قیفرو قییعارهش كب نط صم «داز یدنفا |

 | یداشاب یطص» ماعم او یدلوا یبهرک دن یدنفا دیج یاس و یاعردص
 یدالنا تع رع هداج هروم نالوا یص ۰ هدرخ لا عج رلعاوا ۱

  ییدئاوا ناب ه دالا یسضمب كن رارابنا هرخذ ی هدنفرط هناسر |

 | ندنکیدلک مزال قمل هنسهحاس رک ضوح نانلوا اشنا اد دج رزوا

 | ۳ رکب زوبترد هدنفرط رادکسا هلتراظف یدتفا فطام دجا |

 | فطام هرکو ب یدیتشعاواترشابم هتساشذاراپنار ردنآ ناعیتسا هریخذ |

 ۱ 1 هت | یل دلوا سش م اا شاب 3 هی دلوا لاع ردص یا دیدی

 ر ری لق ماتا ه دنفرظ تاو شفا وا هلاو> هئسهدهع كلا هن یعاعا

 ۱ (تاکربلا مک هدیایدنلبرابنا وب ق>)یدنفایرورسهرزواقلواغخب ران هناا
 ۱ ردشلیا غف ییعارصم

 ۱ ط.ساوا ید کل شاب ناعع غوا ا عاب هل مع اه كنہطعا ردص

 | اهم و A E :ک ندیبظعا ردصقرط لب اشا یرازو هدر = الاعب ر د |
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 ی دوا قالا هند ود و نادغب اووم قلاا قالفا هل رلع | نایهرد

 هدفرط وشراق اششاقئرآ قرهلوا موه نیر زوا اینا ندفرطرهو

 یدلصاب هاتف هلبرللوا رو: هر وره هفرطورب ارساخو اءاخ بویم هروط
 یدلروتک هتداعسرد هللا تل اقساو نیما ید كب لاو

 4. ایس هلاحر 3 ثناشاب راتخم ییو داش و د ییعییلد كم ہن یسلاو ا م مور

 > ب طح نالوا لوه: دیده بودم دن یا کک ۲

 داکلروک ند لصم و لا هما ق وا هدعاسم ۳ ع دتسف والعم وا هل لس>

 طخات ی4:>و هیاش اب رام لنغاهس هلاح و هداوالا 3 طساوا

 شل: اں رقت یلوصو هد اهس رد لہطعارد ص ہد هدا شلروم هدارا نوبامش

 ریخ أت هلا قیلعت هب یلامردص مودق نسارجا كل و اشاب ماقم اف ندنش دلوا
 یلیخ للو یسلاو یلدا موز هلکل رک بعرمم اشاب لعهکنوحو یدیشعا

 هدنف ط هيا هل ارو ءار دن ن دقازوا بويع ۱تک رحندنرب نک ع ارو م تق و

 توود یههبش ی ۲ ل شک وکه درب هل.لح هد . راوح هدشاغواو كمشلر

 ریخت قو تناشاب م اہک ء ام ن دشکردنروک « د روطولاحر كج هل هدا

 نوع ساو ناز رم اشاب ن ادوف طو یدبا لد نا یسعا

 ماتم قو راسئسا ییریخ بیس اروک ذم صوصخكر هلک هب ی اعبات

 راتط>او نا یلدا وا تسدا قیلعت ھن د ورو ليظعا ردص اشاب

 اشاب ناد ورق هثب رزوا هسو الم نالک هروهظ هدنرلش یالوطندنوب بودا

 نب سما هیجوت هلبلج لیکو سر نا ادانتسا هئلابفاو ذ وفن
 ردشتیک هه اسرءرکصندقدردزا

 ) تداءس رد علاقو ضع (

 لک سر ی رلکح هر و ه دناحارحاو تالاخدا كس هه هیندجا لود

 دیلهدلود ةع هد هلخاد تراحت یراکدشا ارجا هلا تخو فو لقنهرخآ

 ید م دو رل,دنجا نک رولک م زال ی رلهرپ و سر « رزوا تاواسم هل

 تور نانو نالوا حج سه هدر هم اندهع ۰ا یپ هبجراخ تراک

 هلیسلو | ندشابق تا: رح یر هي اد ترا هد هام >اامدقم

 ترا ل هبیئجا 4 da o دناواوب نکل قدا او تما ناد دخ کو

 هدن را هیل> اد تراک هبلعدل و دهه و ندنکی دن | زیک.د ی رلاخ شا هر ه.لحاد

 < عباس و 3 ۲ $



 ا ساس
 رے ےس حد جسم

 سس بیس

F%هک ۸  

 جو ی تک رح قرەلوا لیکم قلخ یورو هلته > یتندنوا مان

 هند روا یرل[اراضعاو اجر یسرک هرس هلا زاد لدتعم یک واس

 یوطانا هاشاب ناعع هرکص هام دح نادسنغیدل وا اغور تانابه هدهن ایه

 هلی هلاحا هی اشابفسوب رب زو تد لانا هراس نالوا لک هبجوتلاب تانا
 راسم دیا نيل صد "هر وجد

 تواوا لوغسم تسلا اشاب ناعع ییبرک ح ورش هدنورپ هلعاود

 يڪ يفد هت یتسلاو لیا م ور نالوا وهم ھن زار وای تايعا لغاط

 ۱ هثدنمراعت كنابمشا هر او کرک و د ندر وردا جوی

 ۱ a 0 ن E4 اوب تو ی اظ یوا 0 2 باس

 i لار بااسشاب ندا ی 3 هثد ر 4 یرلغا

 مامها اض عود لا مادعا یزد و جاقر كاا در هلکوشراق

 نوعا یکرلع دفاع كلام ی هدوا و قالقا قحا یدنارلشع |

 شرکب هليا رفت كب یکیا یتیدلوا شلنا عج ندئس هقناط مور هج دةم
 | یرالو>د هدالوا كنابعا 3 رشم > وز نادر دنلوب هدنهاک شا

 | كردا اد ۳ مر 09 یتتهفناط موروبسای بدلوا دراو شر گن یرمخ

 ۱ هد دور طظ ابرتتتسوا هلا كر ی نرکب ید قد لام ندنراقدلوآ شاغاط

 | یراق دلوا شعا نطو درت یرانلوا ت ر دذ یذ كشرکبو شءتوواص
 ۱ راذ کت ةد كن ؛: قالدالغوا ی Siy هلذااشاب ن نسخ هنن رزواكنود و

 | لصاو هتاود مس ی راک كلنا رادع اتكلم طد رو ۳۹ ضط هلبا ایقشا عفدو

 ۱ هدود و رب قالوا ن تلا راو قلقا تغفر و عذد یالالستخاوت هدفدل وا

 | بانا هنکلکب یالفا كب نیطنط- لد هلیسلوا ندلاحهزال كلردنوک
 ۱ قد راقابآ ندا کارت كنه یورو امن ظ هس یلاح فوض هد ۸تا دل وا

 ۱ شسورغ كم روا 8 لاو رظ يس هدوبو نادعن هه یج هیه هدیآافا

 | تک هداخالا ی دل هنر اک ودق یصوصخ قعلؤا هلاعا هلیسساطعا
 | یسادا كش ورغ كد زود ل داغلةدود و ناد د لث ند ناب صو نود

 یناهدوب وقالا لد هب رک ةۆ راثدا ظعفو ناس عج هيم هوا لباق

 یفج هلوا ماعما ه:کلع "هرادانسح هسارولاواقاطا هنغاهدود و نادغب

 ۳۹ نایمرد «
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 اشا نادوبف هرزوا قاارف تو زار هلا هلو ود دلا تعیف>و قلوا

 ۵ فلت ودا تر ااا رعت ق: هج یهدنشاب و نایب یلفاعءوسلروطوب

 فک باعا یرازو * 4ر هلا بصدهرپ هرکصن دق دلوی نم رق ھاشداب ما

 ند: و رطاشاب ر نامععاباوح هرم , رګ یکیدردنوک بوزاككردا نایمرد یلدعو

 رشد وا روم مارو هارو مار عاضواوب دود ونک نانو | عدقت

 عج هلواتعاطا*هدادندرک هلم جوره هب یهاشداب رءا هسلواه دناایرایتخاو

 یرلشعت يعا كنب راودنک ندنفرط رادوانرا یههننع یک یکیدآ نا

 یراقج هلوا لالا رو دغم هدر دقت یراق دمهلا نب راقلبآو سے هکر کد
 هن رزوا كنو یدیشک رر عہد اقابس ماحرتسا هل ندنغیداوا رهاظ

 بوا وا هقرف يکا دربدل لرعاو تطاس ناکراو تاود یالکو

 یخد كناشاب ناععو یساضرا هلیعاطعا یشرادقمرب كرادوانرا یرایضعب
 رک دن نتروص یساقبا هدنکلیلاو هراس ینیدلوا راکبلط هللاوفع یمرح

 یراق دلو اقعسم قر هل راو هن رارزوا هلا هدوجوم وف جد یرلیطءو و

 یی دم هنلوا تراسح هنسارجا هد هسا یف وا هنلو د ناش ینا یار هژاولا

 ك جوا هلدوانرا هرم ات هیطع قر ها وا تک رع هززوآ لوا یآر هل..هح

 كر هلب ر و لاا هراس هل-راز و یاعبا جد هبا ےشاب ناععو ها هسک

 هب ایم شا راسو لاعاب تاود سوعا نکل ی دلو تنوکس هات هخرکا

 ی دا وا لاثهءوس

 ی هدنشاب ېک ینیدم هلوا نیما ندنلود هنب رزوا كنوب اشاب نا هک و لاح

 تازاح هه راحود ررب ر ر, هدنرک دشود هبهقرفت لاحرب حد رادوانرا
 هدنان اج هي )سا س تدمر هللا لاح و بویت“ ق ا۶ط ندنشاب لا هژیفو> ت

 اشا یترازو ودا ها ول هکابشاب ۳2 یسالب تداهن رلردتا راذک و ت تک

 روب ر ثا ۵ باس هدهع و شک هس راوج هنردا هلا ےن د ییسومش بوتلوا

 كس جوا ۷ دیعم شاب ن ناهعندنف رطكنا یدبا شلدبا a کن ضاصس

 رکسعوب لر هل و وهب و تانيا هرس ودنک و كر هل روک ردو

 ىراک>ەب و 9 6 الود و عا دا هلا لاح ج وک ردوانرا یهدئشاب هلو

 يداشاب ناعع ی ؟ هر <. ندقدساوا عاجرا هنن رلتکلم كره رب و

 ناتیب طا هدنسودنک هثب رزؤا كنوب ه دهسا شلبا تکرح هداج یص
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 روط جالب یدل لاسو دن کص بوراو هاکلر دن وک دفر اط لوا هلب ما |

 ۱ لر هاک هب داعس رد توشوواص ندنناملا بدر ل ر ندننکیدمکی نت کرحو

 | لاسراتاریرح ل ماش یدنب و حدن رک زر ضرع اک
 ۱ نالوا دراو ااوج هنغادللوا لاوس ییبدلوا هلی رغ نداجات ث "رک رح ولو
 ۱ رامشا غ ,راکج هیعا نیل یاس هگدلا ین رة رادوانرا هدننارب رح

 ۱ ضا هدن باره روضحو هدیلاع نا ندو مهیج هزادیم یل ءوس هلیسع |

 | قفلوا نیفرت یترازوو عفر یغاتسو غوت هراشتسالایدل هللا صاوخ
 ۱ رارق هرژوا ق دلار >ا هر رب دلم اعم هد هدر دهل یکی دشا تفااحصو

 ۱ درو هنفر ط هل سشاب ۶ معز یلاع مما نالوارداص هدل مون گر هلب رب و

 ۱ هرزوا كك رار هسردیک هب هر رارب هلک ا راک دنیت :ءاطا هلا صا

 ذخاو تباطقب رهبرهسشو ی ین: رلفدلوا شاپ انا ودهعكنایعما یهدنشاب

 | دند صف كهروئوک یرغوط هلوبناتسا اریح ییسودنک هرزوا كتا

 | زوذعمو روح هدیب وب بولاق یکر بسا هدنرالا رانا یهود نکو نیرلقدنلوب
 | تربح هتسهد تاود یالک و هن رژوا یسعا راعشاو ھذا نکو دیا

 | یردوجو لازا كن زراداوه كرکو تناشاب نامع كرك نامه قردلوا
 ۱ ییئادهش معم هدهنرداو یداردن وک تارب رم هفاتکاو فا رطا هدن ما

 ۱ اشا ناعع هحرکاو یدلروب نیه هنءفوم سوغرب اشا رات هداژ

 | ید هرلنوب كنساهشا واغاط هد هسا را شا وب هدئااح نا یس ەقرف

 رار هلغءالوا لومأم نادنح لو صح قاغناهدنرلدب هلته ج یقیدملوا یبنعا
 ا یغاطروک قرهلوب هجرق یسایعشا واغاط هدعا هغر اقول

 اشاب نامعرب زو فرصت دیکنزآ ندنغددلوا ظوحمل» یرامر و قانت شاش
 AFA هدنکلتفحدنوایداروک هنفر طلروح هر د لاو لوا

 | یارمسو هز وایم شا هدعب یداراهیح هنفرط یرولس ید هلع رکاسع

 یراق داوازةتسم هدنراص> راک وب اشاب نامو رشم هرل هب رق عقاو هدنراوج

 نانلوا نیعت هصوصخ وب هراشن سالاهدنویامهروصح كج دا قع

 لر هلب رو رارف هنسسادا روم أم كتاذرب رادنفالا یوق هئسهرادا لرکسع
 ندرک اسع نالوا بلج ندفارطا بولیروس روم ام اشاب نادوبق نامه

 ییمربجخویب هب رعو ىج وط یناکرادقمو یرصکب هترواشب دننیعم هعسب
 باوج هثنارب رګ نالوادراو هباشا:نادوبف امدقم كلاشاب ناهعیداریو ید

 ± قلوا #۶
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 تقوزا ندنغی دلوا نیک بحاص تاذرب نیطفو یرح تاق هدناذو |
 ٌكردا مدش هرو درک نوت و زا هد اهن رک بد ف زا وط هدنف رط

 ۱ ردشنلوا زارفارس هلا وئع تزل ومش چرم

 ماا هلیکنلو رهق هش رزوا حورشم هسجو كله ربصم یارعا
 هربک و مود ندنرلددل وا رار کا رابک س تاغ را ههل وک هد هسا دنلوا

 | تراسچ هنذجا وکړو ندیلاها ب واک ردق هب هربج و تراغ ی :رافرط

 || یماب قاطرب هدهب راحت نالوا عقاو هدروهنمدو رایدت رشاش یهوکح هلبا
 هتساشلاسب رام ہد رج اشا ورخ تیایهذ راب دتا ناشی رب یراق وزوب
 مادقا هتماعا كنس هلق ددج ماظن یو ندفرطرب  یداوا روب
 هلا راڼم لوک هدنسس هټس ید نوا وبشا اشاب ورخ لصالا: ۍدرایا
 | هنشلا لی دح ماظن بوب» رنک ر وتو الصاهدااح ا دلوا ات ند هب را

 هنعااقو دیش كايابا | مورې ەاک یدردادهج لذي

 كم ےتاالاح لوطانا اشا , ناسعع یجرک هرزوا ینیدنلوا ناس هدالا

 ووشك هک دلرب و یراسةلبآ كن رک س٥ دوانرا یهدنلیع بویقسا ۱
 هئساطعا كعلابم یکیدتسا یدردبا راذتعا هلا یرلکچ هیهرب ولاص

 ابا ندتع رع حد هساوا كجهلب رب و ضرثلاب بوبلوا لمح * هن نخ
 ندلاح قابس یییدلوا یباطم یرمغ ندنبصنم یبا مورو یکج هدیا

 لحا هح هلعالود یالصاو رب عطن كبابا مور یدیشاوآ نانتنیم

 راج هسدایماه هدارواكناهلبا شابوا ردقوب هدلاح ینیداوا باا طم
 در رو ییصنم هژاحرت هواشاب زکی د وا یسلاو هنس ول ندعنغح هیمهلوا

 هرژوا قاط : ۳ دوانرا یهدنشابو هيج وٿ قااا هنسوب یجداکا

 یعرع ههنسو هلا قاخونق طسوتم كر هل ردنوک ها .وهلیخ هنس ودنک

 یالاسلم هر هنس و و لاسما هی ییاع ما ار هاط ٍشرزوا یسلوا هبثتو رضا ۱

 فو نددکهریک هلحتراطرب یک هنس وب هد هسب | شمتیچ هلو ها لاسرایسی دارو

 یدیشمراوهبهبلفهلبا لاحجوک لر هب وروسقازآر غآر غآن دن ؟یدلنازارتحاو ۱

 یب رافج هیئارضوا هتکلم ییاشاپ ناڅع هللا لاعسا هیاپوب هسیاوهتسوب
 شحوئاشاب نامع ندنزافدلوا شابا لاسرا را رمضحم ر دیا تارشا

 تدوع یرفوط هبهنردا ندهبلد هلا رظن قرص ندتع رع هر هتسوب ردا

 اقا اما دیعس ندنرلیشا یوم زاظناکرد كح دا قی ییداوا هرژوا



 کیو $

 ۱ راک ایام“ زاکدنوادخو هنکلتن> دنوا اپ ل وب هد معا لوا
 | یلوطانااموع هرکص ندق دئلوا ارجا ههژال تاع وش هلا طبر هڏ هل و

 | هلغعوا طار هنغاحو ادب دج م ابا یتارفن هوا عفاو هدر لابا نام رفو

 ۱ رادکساو هکتنچدن و جوف جوذیرجتو تماعز ار ها دو شب وا

 ۱ تاماظنو یدئاوا .ترشابع جد 4 يلع یراوس لر واک هد س هلشو

 ! یدسلق هلاوح هب یدنا دربار یرظانرکبع «*ینآ ارحا كم راهع رفتم

 نالوا نایصع ؟یداو درونهر هدنعا درعصاشاب ورخ یسلاو رمصء

 هرگوب ه دهی شا ق وسر کبد یلخ هنب رزوا هب رم ع۰ یاصا
 | هبش رز وا كلا بواک با ران هلوک هدب رام نالوا عقاو هدسنمرا

eیرابن لرم هلن رلع | لس ییاحاو قرط ردا قاشا هلرلنا ید ناب ر  

 راخذ هدرهم هلته > ییبدلوا : رک هرمخذ ند دص نالوا هدس هب ۰

 رکبو يک ه دن اشاب ورمسخ ه>رکاو یدیشلوایاغ كب ی-اهب
 لرل ثم هلوک ن دنغب دلوا یرا هطدارو هطب اض نکلی دا هدانزاهد هلت د هران»هلوک

 هل رک س۶ قوز ول یاب ا شاپ ورم مخ یدنا هد رآ هنوک ندنوک یس هبلغ

 ۱ هاوخد هدانناوب ندنکیدلبا مزج ی کج دم هل روک شا بول طء هجور

 ندز هلوک ایس هدزارب و ندري اب مقاطرب هد ره۰ قرهلوا قفاوم هتاود

 ملعت هللا بارت یرکسع دیدج ماظن هر ز وا قا وا طولحتو بک ی
 هتساشنا هلنفر نوح ادا IY شاو یدلباع و رش هان راذس رتو

 يدرودبا تهراسهو ته دین رم یروشآ هنماغا هلا ترمشابم

 , هنن ررز وا aS قد ید: اغ هداب ز را: هلوک ه دنا تالا یداج

 هش جرمن یغوسشاب كن هقرفوت یدناوا قوس هقرفرب اددح ندرمه م
 نالوا شهارق یتکلیااو رمصع هللا ثراوت طرش ارخو» هک ی دبایهدجم
 رداشاب لع دو روڈ

 دن ردو یک كناغا نیبیح ییایعا یساصف,هلا ود لص الاف لع دح وشا

 | قوزوبیثاب ولنیاک هرص» ندندناجیلبا مور ردیلغوا تناخا هاربا یساخا
 | اغالیلخ ییغوا كناغا نی سد هد هرم یی داوا لاسراو پیار یو <
 || جا زما هلرساوه كرم هماغا لیلخ یدب شل دوك, داکل هدرکر مس خو

 شلاق بواوا, هدزا رب جد هُس ر اکا ا هب اود ب بوي ٥ هدب
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 قرهلوا نهر یب هسیک ردق زوبجوا ندر یعتمو كا رارفتسا هلب رابداو
 ب ودیا اجلاو تلاخد اکا ہر ز وا كلبا نیمأتشلود هللا ماست هتسو دنک
 تکلم ناسغتتم ناک ہدیلبا مور هلکع | ضرع هب یلاع با ییشیک یخدوا

 یرلیجاب هلا قد رفت یروارب نالوا لخاد هننایمایهشالر دی |تیعج دق عهد لتر

 بولب روم رادصا یلاع نامرف اپاطخ هیاشاپ یی هرزوا كل عقدو درط ||
 ی روم«كن رب ند هیلعناود لاجر مظاعاهرزوا ك٤ |تراطن همها صاو نجلا
 هلحم قج هنلوا ذاضنا عمچ یدنفانأ-2ع یشاشراح نیکماک مزالیخد

 یدل دا روم أم هرزوا قوهراو
 هدا اوب هرزوا تی دلوا ررګ هدلودج ناناوا جرد هلبفر (۱۸) هدرز

 | یرااچوا هقسشب نداغنود هما نالوا ذوو هدم هلا سر ھیلەتاود
 | یسهنیفس كنج همطقر شکااهرزواقاواتوروقو نیتفرفو نویلاق و

 یرلنوب هجرت او یدیآتوقرپ ییا یخمح كقواوا یدو بواوا ۱

 | یدیغوب هب رګ تارفن عمو طباضوا امولعء ردفقج هلوا ین اکے ءرادا

 هللوا یس ید هکمر دش رک رک اسعرا رای هشنا هعق دلوا هیفأمعم

 نداسیعشا و هیلغتم ھ.ط ر یس4 رب + و ی هملعدل ود ٽو وأ وااما یدرو

 یدباهدقعردری هر هد وهيب هللا قوس هنهیاعیرکیدکی یرلنوب بولوا ترابع
 هدنکلتفح روا یرکسعدبدح ماظن يکیدشا ثیسشن هارت هحرکاو
 ید الکد هده اشک ةجردرلنوب هده تدا هدة وا ملعت هدرانکتساد

 هبل هر یب دلو ا راح هج هیلعللود هه شل ندندبب زت ین هلعم رک اتسعولو

 قکلوا تھ رہ وح هض وصح وب نامه ند غ دلوا نایعومخءاواهد

 یدیشقل وا تلو مرڪ بوق هرزوا

 (۱۲۱۷هس من اقو)

 مان نالوا دعوا ملت هدنس هل شف رادکسا رک و هدنکلتفحدنوللرک

 ندلاح همژ ال د یر یراوس عم قرەلوا هدایب به نیزکشع در دح

 یم.هنبرخ د دجداریابواوا فوقوم ه هیلک فراص ء كام! یراوس هد هوا |
 الک وا | نيب تیفک یدیشکلوا ريخ ان رد بید ندنعا دلوال ماکو فسا

 نالوا لاخدا همانا تح هک دلوا هګ دةم قر هناوا هر واشعارارک

 هليا قالا هاغاجواد دج ماظن یرلییتیکشا كرا و تماعز بابرا

 ثلرهلب رب ورارق هنتر یراوس مم نب نمل ج1 یسویق فرصمرب ندیکب
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 | هبناجوا قرهلروی نییعتییصح دارغاباغا نیس> یاب یب ویق یم

 ۱ یداردنوک
 ۱ هاکلروک ملا یرلارج بدر كنیدنف | هلن دعس رکو كااغا لیلخ رک

 | ىطبض تفو هللا هجو ق: ولوم رادکسا هتسهدهع ءافاکم وللود شعا

 ۱ یر.دینسخ وا ت وعد هتداعسردوید تنا طض یک صنم لک یدتا بره

 ۱ دونا شا ددر هدیاب وډ هلا رک د نس هقناس تاس ی دفا هل ادعس

 | میش تراشا یکی کیدلک هئداسرد هن رزوا هینیمأت ر وص نالب تسوک

 | مادعا لبا مس ه دهار یاثناو ین هنشو رج سودر هلا ییدلعالا

 | هنصرف تق و هاكر وک ترمسع هدشمادعا كن اما لیلخ ردشلوا
 ۱ | هک هلت وش ردشٌلوآ ما دعا هد هنردا ید وا هرکص هنس یا قرهلوا راظتنا

 | قحا بوئاوآ هدعاسم هنس اعدتسا ه دق دلوا یلاط هنناغا هنسوب ند دار غلب

 ۱ هلردا هن رزوایساعدتساودنک هن هدهبیدمهلوا نک+یمادءایخدداروا

 | یاعرما نا-لوا رادصا هحدقم هدندورو هب هنردا ب ونلوا بصذ یسافا

 ۱ رد عاف مادعا افون هیج وم

 | ك داسفو هنتف راث آ نالوا امئور فرط قرط هدیلبامور ح ورشم لاو رپ

 | النا كركو هدنحا ایقسشا كرکو ن دنغیدلوب دادزا هت دلشااح هنعفد
 | یک رشننم دارج قرهللوب هدنس هرارلنابکس نانلوا مادشسا هدنهیلع

 | یرکا كنب رک ع دوانرا واهفولع نالوا شاباب هنفرطره كئيلبا م ور

 | كرلنا ندننودلوا یسهفاط هةسوط نالوا بوسنم هباشاب ىلع یینلدهب

 | ریز و هزل هداعا هنب راتکلع هلا جارخا ن دیلبا مو ر ةبهر وا ةبغر
 | هعقو نالک هروهط هدهردا ررخ هحور ندنهدلوا ردنفم هيلا راشم

 | كاد هبت هيلا راشم كلرك عرس هلیماعصفا یلانا ىلبا مور هن رزوا هعیعف
 | هرافرطو رپ اا ىلع قجنا ی دلر وب هيجوت هنس ه دهع اشاپ ىلع
 | یعدسغدنا و هر ز وا زارنحاو هشدنا ن دنفرط قادفک ه داتکرح

 ہرزوا كع ا حالصا یب رلهنایم هل ااشاب مهاربا رب زو یفرمصتم هردوفشا

 هباج لوا ی دفا یطصم ليکڪا ندلو امه ناود ناکجاوخ

 دن رارز وا ودشک كناشاب ىلع یاد همت هسا یسایقشا واغاط یداردنوک

 ضرع « درللح یرلقح هناوا ناکسا دعدایق كرد فوخ ند رومأم
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 نل صو لاح قفاوم یتا ه ددارغاب ك اشاب اب ید رب نادنوب

 ناثلوپ هدلیعمساو لب وح هئس "هظفاح لیمعسا یی روم أم ندنفح هيم هاوا

 هدیلوبکینو یرلقاجس یوپکیلو نیدو* هلتلااءزنسلس هتد هع شب دیش ||
 ی د اروم هیجوت ییاطظفاح دار غلب ا نسر ور

 دارغا ام الیلخ نال وایساغا دارغلب ن دارج انروط قاحواهدااو هتخوا

 » هل | دوس هدازاشاب نام هد یسنضاق دارهابو لالضاو لالخا ییرلقاع

 | بورپ دنا مادعا ییاشاب قط صع هللا لاخدا هر هيل التخا ت هچ ییدنفا

 هل- ه>ووب كس روا دا غاب ردراخءالبا هدرا هایم نسا شاو لاونا

 ی راهم رآ و | بودا روض#: یاود ناکرا یربح a طو ولغ

 بواوا هدیاهلدب تااعوا ناب فرط ندو هدهساا شاوا ضرف

 دارفاد ند هرلقداوا هدقعهالوط اط ماط یسایعشا ولغاط جد ندفرطرب

 علق ینیرالوپ هرخذ طقفبوبلوا لوبرپ هل هیب رو بیدا كنسایقشا |
 رزو سلاو هندو نوعا ی رام اس زب هلبسایها ن دوو یرلهہیضت لا

 ندقدلوا: نیصحو دس راعمو ق او نییعت هنعفوم شدن اشاب رکب ,

 راعشا سد هتلود ایرتسوا ن وع-هالر و هرحذ ندفرط وشراو هه |

 یدلدا تشک [

 ندنغد دلوا هراخ ٤ اشن هس هت ؛ رو سد اققا تقولا بس لصاما ۱

 د هءوفح یایفشا .یدنلوا رادتا هنب راق ضا هلکلرسهربخذ درج
 ماطر نخ هاک د یژوس لوو رعب نو دک یسهبضقاشاپ یطصع |ا

 بالرت یرازج قر هوا تفرکو دخا لاعرد هلل و ایشیا كرولناتیلد |
 دهسا شعا رارف صح یکارب ندرانلوا لیخدم ,دهبضقو یتبدنلوا
 ینیدلوارکرارق هدرهنابم یزاهلازاو ذخا هسیارروناکهدارغاب تقوهره
 وفعو اجلا هنلودبأپ لر ديا ذاا عیفش ییاشاپ نادوبق هسهدافاو ضرع |

 9 دار ادعب اد هن رزوا یرلع ااحرو زای ی بلر وی هل ماتم هللا عتمصو

 a ةرخ> د هتندرظ ندوو یرلماعآ ضر هننادزاو یەت رخ

 هدصوصخ ره هلاتعاطا هنب رھا كلاشاب نسح در دج طداحو یرلءامر و

 | نالوا لناقایوفع هلیطیش یرللبا تکحرح قرفوت هنلود یاضر
 هوای ی یدلرویب lhe باوە لاخا بس> هدو یر ج



 ر
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 رکاب هنردا دیاش را دیش .هلکتزوک هدر هدننر وص یغابر یاب |

 3 نابکس ماطر نوع اهظفاح هدهب ردا یسودنک ردا سالت ۳9 SF نوح

 ییاسبصدم ی داوا لم ءاح خد یس و د هش الت هلهجوو بود ما + دن هج

A Eلزع هنس شد هیلع ءان یدېشمر ونک لاخ  

 دو نل هنازع هدنفرظ یا یتلا شب نکیسشلوا بصذ هرز وا قماخاوا
 منسهدهعاغارع ینایعاهبلفنالوا یسادنش كنسودنک امدقم كرملب روك

 ه درهاظ هیجوتلاب یکلپلاو یلبا مور هلترازو بنر هدندرد یمرکی كلاوش
 | یف هسیا اشاب یج بولب ر دنوک ه یبا مور هلیناوتع ییاطفاح دارفلب
 ]| ق رەوا بهاد ه ههبش جد ندهیضقوب هدااح ینیدلوا رعتئسم لصالا

 | رونک اشاب رع ندنکیدنروک هدنر وط قماغارغوا هب هنردا ییاشاب رج

 دنکو ی هرداصم كدام هلسرازو عفر كناشاپ ي ی هریک ا
 ۱ كنسو

 ۱ ینیلاعما نالوا شارو رادضا هدنعح ی الحاو فت هنس هرب رح ر داس

 ناثلوب 0 ا ھم شاد د یح هد هرردا بولوا ییودع یزاشاب ید ناد هس

 ین یلاع را اشناو ۾ رات دن رز وا یسعا لاسرا هیه> راش رات نارمرع

 یاعا هللا لاسرا هنس هر هرج قاب یسودنک e ادا هباشاب يح

 ۱ یکتینع دوانرا ن نام هل وب هد هنردا ه ددتساا نشد تعراسم a ب رومأم

 ندنراکدتبا اع نااوءا رک | كناشاب نح هلا هبلاطم نب رهفولع هتشذک
 اشاب رگ دانا ا لوغشم هبا دادرعس | ی رادهمرپ شاب راک

 هل ملط هدواع رادوانراهد هسسدا ابا ماعا هب هلءاغ عقد لرداک هه ردا

 | هنردا هن ررزوا هلتهج یعبدم هلوا لباق یرلناکسا هلتلوهس بودیاولغ
 | شتآ هرهش كردبا نصح هدلح جاقوب یندرانا هلن وا طیلسف یسلاها
 اب وتس هترل هفولع اشاب رک راخات ندئرلک دنا ماد هک  هلباالا

 كناشاب رع بودبا ص یرانوب رادوانرا هلک» اا هجا نس

 تشهد ربخ یراق داوا شمتیچ هرهش ج راخ قرملا نهر ه دسینلغوا
 یداوا لصاو هئداعسرد هدهدءهلایذ طساوایرتا

 نالي زدن وک هدارغاب لادصوص ع تي روعأم هرزوا یتییدنلوا ناب هدالاب

 | یرلق اع هلا نیا لوق هدنرله دراوهدارغلب یرشایم قاحوا هلا یدنفا بفار

 | هل راهرب و زوسس هنکرح قبف ون هنلود یاضر یجدراا ب و دیا مازا
 ۱ هبقاع عم یدنارلشع تدوعهتداعسرد یرشامه قاحواویدنفا بقار

 4 ندنوب ¥
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 ردشالا بب رغاو ین هنفرط زور وا یناغاد الر دیا

 ه دکغا تفادصو تابث راهظا هلنا تءذاع هننازواش كنلغوا نابسساپ و
 هدلاحوت تولوا حا ما ۵ دانناون كب ىردناسكلا یسەدول و قالفا نالوا

 ل دنکیدلبا اهعءسا هلا يج ده هوا ردذدآوم هروداأ “هرادا هساا

 كنهرخ الا یداج هر زوا كا ثماقا هدنس هناخ نواک هتدامتسرد |
 یساناعر قالفا و ریندرهنس جاقرب هکنوج هلا لرع ینوک یجکیا نوا

 قالقا هء۵د حاقر ام دهم ندنرلف داو | هدد راسخ هد س لغوا ناساب

 كماعا ع رولو مرج ینەموق رھ یاباعر كب لا نالوا یسهدو و

 ۲ هدول و قالدا هرز وا قدا 1 داو رو داوع ی روغ ندهب سساءم و

 ی دلردنوک هندنلاح شرک د نداروا و هب هبراو ار ات ! قرەئوا تص

 هلا مات لالعتساو هلساو:ع ال رکسعرس اشا, ی 5 ح ورشم ه>ور

 یاشا هلا تە ا ۵ دا ردا قرهلوا زوم ات هشاوحا حالصا كبلا مور

 رک کاختسو دنک لصالاق هک واح تودا تر دام هت ر وأم هفیظو

 نالوااغور هعفدو هدلاح ییبدلوا رکلد تلود ناکرازکا ن دنمطلو

 هر ز وا یییدشوا ناب هدالابو یداک نارک هنس هلج یاضواوراوطا

 هادم ل داوا: ار هب .رشدا كود 9 كح وک در هرّعط و ریتدت ورب

 ندب رغوط هدب و رق یطباوروب هر ندر هدلاح ییلداوا ش هیاسالا هل وا

 ارجا هلهجو يیدنسا یتاهیحوتو هکمروک ودنک یشاره هب یرغوط

 هودا e یاب كي هدجراخو بز یم ابا مای نم

 یسان وم 3 وک ك هملغتم هدنوب دات كد یلاص.تساو

 اش ال ماعم كنم رلکب د هردو نایعا یا مور هدر اوب ب واوا رت راسه ید

 تشیکر ر و وقوط قم رار یرلذدا وا بستم هد داع سرد كرلناو

 اشا يح یدا قوح رلیعسا یاحالصاوب هدحراخو لخاد ن دنغیداوا

 كنامزو لاحاکا کی دالشاب هللا هنارس دوخ تدش ردق لوا هشوا هدا

 هرز وا یتیدشوا نام هال اذه عم یدنا قو یسهدعاسنمو لګ

 هد هتساا سا وا هحو ق ااا رگب راد هنسهدهع اشاب ناعع ج رک

 كم هشاح ی وطانا هلتهج ینبدم هلوا نیما ن دناود اشاب ناعع

 | دوا هدنسلا هئوط هللا مج یلذارا مسوبق ق وجر هنشاب نو ءا ۱ ۱
ST 
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 ج هی كنا شاب ین طصم یظداح دار اد هلا نح تالالتخاوب

 دا رغلب نال وا دورطم ندلود تهدخورندنف و یخ توت لو ده اب تسالا

 هنس هاف دارغاب الينا« لرد اذاح|تصرف یتفتفوو یخدیرلقاع

 یان اک ناوبد كناشاب ظفاحو یکبیالآو ن ادویق هلبا لوخدو مو
 نابکسو یینارکش ندنراشابو رلیدلبسبح یسودنکو مادعا
 كردنا سرت رر طح عنصءو روح ی واح ییاکش ندشلاظم كنمفاط

 نددومامزاو یپ.دانكرلنوب رایدردنوک هندایسرد هژبارلمدآ صوص

 قم هش دلوا زا قجآ یس وہ3 هب رار ید ندقر ط لوا هد هسا

HEAهه اعم هدژ) و هاسهو ضامعااتفوم هرژواق داف  

 هرزوا كعا حالصا یب زهرا لاا شاب ظفا ند شک مزال قم وا

 اغآ نسح یی واغارمطح و یدنفا بغار یاش یسح هلاقم یراوساعاس

 رلددنلوا لاسرا «دارغلب هل ایی ونکعیقاجواو هلع معاوا

 كر هلیدب اروم أم اشاب قحسلاو یبا مور هن هنلاوحا حالصا كنيلبامورو
 ها نوبامش طخ نالوارداص نوحا یسهاماوا لزع ندلبا مورهسشب
 هداز اشا تزف ی رابرهش ترض> نیباود رس یادخکی اع ےما شوم
 دارفا هاب كنيلبامورو یدناوالاسرا هتسودنک هلبا كیدیعسسد چ
 ۱ نرکسع فتا و ط همش ندک دادبا روم هننیعه یسهب تع

 دن [ر یرافیطاتو بید أن نادیتسا الب اضتال دل هکیورتزمورش ییاکشو

 عیفوت ناش ور دقو یدسنلق نالعا هفرطره ینبدلوا مصش*و ضوفم
 هج هش یواحنکا رک-سعرس كرەل رب و یناونعكارکسعرس نوح ا

 ی داردنوک یلاع ما

 زجاع ندتکدم "ادا هلاالتا هدمر تلعاشابدج یاو یسلاوهنسوب
 هلا لزعەدالوالا ىدا جج ل اوا هرزوا كع | تماوا هدیلوبلک یف نه هنا دااو

 نالوا لهویدلوا یسلاو هنسوب اشاپ رکب وبا یظفاحم زوبب رغا هنن رپ
 ما شارو مكب اشاب ارز و :یفاح رد زورا

۲ 

 ردٌشهردشا هیجوت هیاشاب دم هداز ناولهپ هللا لب 7

 تون ا ھا ا وانا ناف لغاطر هفت اشاب ید نکیشملوا

  #۶ابدرك 



E هدانا لذا یادم Et وه ر ا HI 

 دع اسم تق و هغیسا رعوا دلیس هلم ندو قلا را كر دیار وهط

 نکل یدشوا اها ه دخ دو لغوا نایسیاب هللا ترازو هر ندنخب دلوا

 تالا قود اط كنس ام شا ولغاطو هداب زاهد ینرضمو مش

 مامشا هنلاوحا حالصا كنيابا مور نکیا قاییرفسرصعزونهندنعودلوا

 هنردا یداشاپ رابط هرزوا ینبدنلوا نایهدالاب و یدرب ولا تی روی قوا

 یداردنوک هنیناج
 روءأم ەن رزوایبغوا نابساپ بویم هاو یناک هنصم ماتا عقا و تالشت طةف

 ندشنیدم هلوارهظمو قفوم یخداشاب ناعع يبرک یسلاو یبا مورنالوا
 مور كادر ندنامواعمو یوقو ناکا شاوا هدرو رب هدتلودردهن

 باس سا هنکیداک مزال قفلوا ریبن وشاب هشاو نیم هشناچ لبا
 نیعت هنکلللاو هنس و اشا يج هرزوا مپ دنلو انا هدنسهرس<یباقو

 نامکیبرک ییلسبوناوالیوحت هنکللاو یلبا مورقب روم أم نکی ثم وا
 یتیلالاهرتسلبس هنس هد هع هرزوا كعا تماقاهد هور هل اونع طفاحاشاب

 بوصاب ی هعقوقرب ةتفب جک رب هسیا یلغوا نابساپ یدبیشارویب هیچوت
 بولکر و رارف ندار واا.شاب ناعع ند کید ر وناد يم هب هلباعم و هعقا دم

 ناشالوط ۲ دا رطا هل دعو ناشیعو قلبآ هدازو رارفنساهدووحار

 قوا وا گل ود م٣“ لل صاو يک فايا رادتا هخمالبوط هاب یرازبس ورق

 ییچ هبهلوادیفم یشرب همش نددالب بر یسعالوطهد راروا قثرآ هکنوح

 راسشاوا 4 , ودنک یم اتد وع ھا دن اخ یبصام ند: داوا مولعع

 تکرح ندنرب هک دل بو یرلبآک اتم كل رم یهدنشاب هدقدنلوا
 هنساشا كعلابم یکی دنتساو ندنکدنا راذنعا هلی اے یکچ همدا

 هر وک هثب راهجردو لاحل رانا کس ندن#ب ںآوا دعاسم لاح كتا ودهش رج

 هرزوا ق قهر یص سوم ندنرللا هلبااضرا در ٠ هرب ددل سس هجری ررپ

 بعاتمیساه هدیلب :امورقارآو یدارذنوک هجا هسکز ونردهنسودنک |

 یاانواوشا نیم هنکیدل روک ندلاح همزال یرارحا هتتسلوطاناتویلروک |
 قالا رکو راد هنس هد هع یآ وک یچشب 9 رک كوالا عب ریس ه:س

 یسهعلق لوک ځد هباشاب نسسحاغاو یلدا شع ممهیاشاب نیس> یاسو
 ی دار ویب هیجوت یلاناهرتسلد هلیطرشس یس دنففایم
 سم تی هیت ست او بس نر و دن سواد سر یخ تاجر مس و r سس
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 : رکیدكي هلرلنا و یدباوا ادب هد ما طر ه درهرمشط ب ویااق |

 4 ندنرنا ب |یصتساو مادنعسا ییایقشا ماطر هلیسادوس
 یخدرلنا یر هرکص ی دتا نوک ی راهفرف دود بح لګ لحم هلیمات
 كنارقو نایصق یک ہد ہلا مور قر لاق نجام ندنیس هرادا لنایفشاوب

 مفر كنایعشا ندا داوا روی هغعارا هراجرب کو هيلع تلود تیاهد

 ۱ رونق جت یکبدت ا قوس ده روا رانو هک واج بوث اق هنسهژاژا و

 تب ون هرکص ن دنلاصینسسا كب اقشا هلفلوا ن دنهورک هبلغتم ید

 نوسروط هل وش كمروت یشبا ندنراکدتا لرد نکج هلک هنب لودنک
 رلیدلبا لالخا هدا ز ندیکلوا |

 هک هل وش یدا یددر و نولن كنلود ید برسر, هشدیازت كنالالتخاو

 قوس هم رژواو بولیدا وانامر 9 هلي دو نامه ید رب ند هبلغتم

 لوا اوا اسا هل اوهع لاحرد ق ےل وا ںولغم هب کسب * هود نانلوا ۱

 ذخاندرانانلو هدنهیلعو دنک هللا لاثتما هن اوا كنلود هسا اغټم

 امعیشاو هلم یجد یلاها قئرآ فذ . ر زوا كنو یدردیآ مايو همانا ۱

 لاثمما عوسو نک لاوحا والثوب و رابدلوا ردا تناصا یروربم هنهورک |

 یناصلا هنهورک اية شاو هبلغنم ید ر: اما هجن قرهلوا |
 هدر سابه هشيآ سدا مزال تءرا م ردن ۵ دنآارجا داود راب دلبا

 هتسسا ر دم زال تبقاعو ماجا ةعلاطمو تیک =< هاسا دنا رود ر دعوا ا

 كتسلاو- هنردابولوا ىس اویا موراشاپ فح هليا مات لالةتس| ام دةم ۱

 هن تمصم قردئلوا ل ند نکیسشعا هداصا یشیاساو تبنما هعق داوا |
 ی دوا هلاحا هارژ و نالوا ییاجصا برضو برح میس ندورمشط |

 هد را لوا نددلوا یسوو كلام شا هلو مو ید>حرس ندو ظعف |

 هژناشرب لوس اهد هاون ب ووا رادتبا هنلاصیتسا كدغوا نابساب

 بودیک هنب ر زوا نیدو هلناونع كارکسءرس اشاپ نادوف ندنغیدلوا |

 لالستخاو هتف سا ی دلا مور ن دنعدعاوا تامر هب هتیقدو |

 هن راقا جوا هنتف وب ریبادن ناثلواو یدلو لاتشاهداز هک دشلاح هنهردصاب |

 اوا دار هک دز هکابوک |

 | یراقدلوا ند هملغتم بھ اا لراهدر ۴ ۳ ید ۵ كا فا |

e E EEE 



 هبهرتسلس هل ادرط یك ردا رس هش ززو ا با لافتتسا نیدوجو كق رزامار رب |
 هدانز یر ره هلنهج وب هنشیا ردشلبالاسراو بصن نایعاندنف رطو دننک
 نجاع ندناطعا هفولع ه یه قا زراو یدلوا رو هکاس کشف

 ندکل رک ایلیراکدتاو كمردتبا هرادا اناح هب لاها یرلنون قرلوا ۱

 8 ب هجری عفاو هدنراوج هنردا رط ثمر وب دینیع ض#ا | ۱

 ایتشاو یی اط اط دو رطره روضو رلب دلوا روبع نانا ۱

 لەجرقرلناو تره-ش ادا ه دشحا كرازو و ی داوا ادب یرا هقرف ۱

 یا بک ر ن دماوقاو ااو عاونارانوب سو روا د ا

 ندر هر شط هر ز وا ح ورمشم لاونم تئطاس دم دخ راشو تلود لاجر

 اب دلب وق هماشنحاو ن زت هداب ز هداوبناتسا ملا باج ر هحوب و ھا |
 عابتا هلاراتشعمو قاهرآ قدراتنا هللا ت ءار هن هیلک وتو

 نم عب یني رلیصتماضق یراقدلوا شمردتا هیجوت ه رز وا یراناقلعتم و

 هدرا ءشطندنرافدلوا رریدت او ردا هبان هرانرب و ها هدا ز هدنلوب دی زب |
 سوغات یک ت اود ناشو ردق قرلوا ادب را ان نام هب وقوا یزا |
 عطا یمشا ما دابع ق وح قاقحاو ی دلوا داب ر ید تەل رش ۱

 ید هن دی هبلغتم نالوا ندنهور ۲ یکبهردو نایعا

 ندا دلوا هعیفر هبئرر لصوم هنرازو قایشاب یوق هدرصع لواو |
 سکر هه دفدلوا روم یشاب یسوبقرب هراهرمشط نوجا تحصد ےھمر |

 هدلوبناتسا یرلکب هردو نایعا ح ورشم هحور نکداروتقاصو رایص یتا

 ر وخارمما لود یهکو یسهبنر قلبشاب یب وق ییک كردیا ادب لا روپ
 لا هصوص تیر ومأم ندنداعسرد هلته یرلفدلوا نا یسهیاب |

 لوقعوا بویلاق قیثیحو ر دق كرارشاب یب ودق نالی ردنوک هر هرمشط |
 قئراو ردلوا ر 2: توسک یک یرلک دتسا :E ک هتلغتم

 یدلاو یرثآنو مک > جد كرلیلاص نامرف ۱

 ییالاعتسا سا عقاو هد هلخادم هن روما ل كاوبناتسا لصاطا |
 یذوقنو ر دق كماکحو ارزو نالوا هدنسداث یا کیا كتاود هلدسح |



 ج سو سا سس سوم و تست سس وب تساوی سس سس حسی جم

 لار رب هدلورنانسا یهورک یر د هردو ناعا هیلعءاس یدیاروشف
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 سم تست. تسبیح

 تا قاد كنابا دهوااسطع یرلکدرب و هدروغواون ی رد تودنا ادب

 كناربمرموارزو هلته> وب یدراردبا افمنساو ای ندهیعرو | رقف ثاق

 ۱ یدلوا ت کش تموکح سو مال هدزرشط هلیس وب و تسد یراراتعاوردق

۲ 

 | شلدبا روصق هدشنکرادت كندب رح مژاول هدروکذم رغ س هکنوجو
 هطباضو هطبارو لت یثام اظن كن هی رکسع فناوطو ندسنغب دلوا
 یارادمهش رزوارافلئاش» رپ نالوا اعور ندنک و دنا شلوا لصم ه رکسع

 بش الثم ن دنقاط دنولو یعگنفتو لسیلد بورپ ولا تی روبحم هلفاسا

 | بوت وقوا هسا راهلوةهوب بولب ر و ترازو ذعفد هش رایضب و قاناربمرم
 | كعد هساط هورکرب ناب یتفیدلوت تلود شحامروک هی رتو شمامزا
 یدیا تراسبع ن دکمیا دالب بب رو دابع رارضا یرلشیا ندنراقداوا
 یر و دیک تویلوا راهدآ لاو>الا برج هدساود درب صو كنارزو

 یدیانب رومأم نت الا یتیرل هع وب و ها درج راندبا عدقتو هیصوت هناود
 یرا.ضعءب ندنلودهمدخ نالوا لعتتسم هدنلود رظا هر صن در وک ذه رفسو

 بیدأنو نا عور ترازو قر هئاوا دسیعبتو درط ندنداسسرد هلترازو
 راب هکیدلوا اد جد ارزو فن صر هل وب هدرا هرشط هلم و5 ےنکح

 ندنرادلوا لقثلسم هل وپلاتسا هددسدارلناذ شلوا هب رت هدنلودرد
 یدرلنهدیا دوم یارحا هدرار یرلفدراو

 هلع هراناهچذوفت بوباص هج ییارزو فنصیکیاو یراکبهردو نایعا
 هکمردنوک را هدهد و هناود صعب نالوا دقتم هدلوعاثعا نوعا

 رادقمرر هدنرل يء ها مایق هما روزید رانی هدیا هبلع هنصحهدلو ول و

 ندد یرادوقن كارە رممو ارزو هکنوحو رل,د الشاب ےک اسد نابکس 1

 یرکیدکی بوتوط یب روط ولم فاوط هتفر هتفر یراکب هردو ناسیعا
 راب داوا ردا یرصاو طض یی راتکلغ كن رار ر كردیارع» هنن رزوا

 كناشاب هللادبع ماش اق نالوا روک ذم هد الاب یت افو تیفیک ییبح
 ینایعا ءتساس لیغواقیاد روهشم ندن راکب هرد ییا م و ر هلیس هدعاسم

 هلن وا هدنغابییاب اغا لیعاعما یلغوا یلکهسرت یایعا قهسور نکیشلوا

 بک زامررپ #
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 هدست هلا لاصقلا ند رادص هدزوعط زو یا ی دا شا مارا

 روقوو هیجو * ردشلوا اش راد مزاعالاب هور هرکو بواوا نوذآءهتماقا
 تآرقفو مالک "راداو لئام ەفئاطا لدئععو فصنءو لسو ملحو لداعو
 هرژوا طا فاطعف یدنالدابردرپ زورپ لدام هاو نام هداج الاعب ذب

 قر هلوا بنام تباغب ندفع“ ار غوا هللا مصع ناذغنتمو بنا انيل
 یک جرس ندفازوا یدو د ڪڪ بور دروک اکو اکوش یے صم

 هیلع هللا هجر یدر وئلوا بیعت هليا قارسدیقولهاست هثسهجردنا رظن
 ( یلاوحا كابا مور )

 هیسور مقاو هدنشهتس یکنا ناسکس زو كب یامدقم كل لتخا یبا مور

 هکلروک یسدوخو راآ هرکص ندنرفس یس هنس زویکیا هلبا اد هدنرفس
 تولواهدان ز یناهم كنارزو هديل اها رانظذا اهدقه هک هل وش یدالشاب

 ییا ناسکس یدرازم هزسوک شاب ن دفرظرب یراکبهردو ناسیعا
 یراکبهردو نایعاندبا دشحهدو درا هلیما تردفیذویشابکی هدنرفس
 هلا هیلعتاود لاجر یرلکدءهدا تراسچ هغلا هناسسا مان لص ال ایف

 قس دكنت یرلقذلوا راتفرك كنارزواضتقالا بس تقواوا بودا تفلا
 نیغبدلاق یراذوفنو ناش هدننیپ هب رکسع فلاوط هلدببس قازسرادنق او

 یارزو قترآ ندضنیدلاق ارزو تباهم هدنررظن هل راع ا هدهاشهیعد
 هنداعسرد هپ یرغ وط ندب رغوط هرمعهزا هروک هنبایلاو زاداسض
 ید هراس نر وممو رابکو لاجر یکه دلوې استا ورلبا تع>ارع
 4)> ادموب هتفر هتفر .رلنداواردیا هلځاده هش راشد اهر شط هلال رطوب

 ترد هداضقر ندماللقا هتک یک هدنداسهسرد هک یدراو هب هب حرب
 هیعرشروما كناضفلوا یهنفار نالوا فرصشم هراهرب قل ها كی
 لان ضعت یرلیضءب ندلفاساو یدلواردبا لخادم هنس هيفرعو

 بل ندر هرتشظ تولا غادم ومق تالررب هللا باسسا هر هيا اع

 هدلوپناتسا ادیلقن هب هبلعتلود لاجر مطاعا هلبا ااطعو اا ده یرلک دتا

 كصافشا یرلفدلا نسهیطعو رردهبوزک وقوف هلباتارادو تعش>

 ةن: راق شوا ندیک هراهرمشاط هلکارشایم هقشب ندنراک دا قلحادم هدشف>

 سکهلابو ر ولوا انو حدم ه دلو وب یجدرانرب ورتک رابررپا كل ر وکررپ
 ماسهنا هلبا قلاب روزو تنایخراندا رصدت هدمارکا هعاسا هلوعموب

  RFعباس +
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 | هتور باعا هلا قافنا ید وجوم ردءزال قلوا طو رفتلاو طارفالا نیب
 تاتسار موگو موعذسم داکرب ەە ند رمیدت فوض جاسشحا ضرع

 ردم وشم ا وط ر توا رفت و یانی ا

 | كب نطصم یش ایشواج هنب رزوا ینافو كن اشاپ هللا دبع ررح ل اونمرپ
 | یمضع ترادص ترازو هاب هنس هدهع هلبا ت وعد هنویاب* روضح
 یداروس هیحوت ینلم اقماق
 | كبءار زولا میش قبسا ردص ىس رک هنو کسب نوا كالاوش

 ۰ * یک ۰

 ۱ هدشلی اقم عیسح قوغوص یزاطاس با ۲ ی” لاح كرد تاو اشاب

 ردشعا وا نفدهتا كب هموح ر هد هب ر یرلکدتنااس

 لصالا یو؛سو ندناربمریم دن راتیکیا زودوارو كم هرلار اتم یافوتم

 | هدنابطیردب هدرکسقرفو داوتم ندنملص كناشاب ناولس یلیاقدنف نالوا

 هاسرت تدهرب هدشدوعو لخاد دنکلسس ه رګ ی اما نکبا ن ادوبف
> 

 ارد نادوق ا یلاریم ربم ھن ز هدا شّلاهرکص ن دک دشا یا ار"

 | زومأم هتماقا هدب وکناتسا هلا لزع هدزکسولئان هنرازو هبنر هدتلا شقلاو
 | كافطص+ن اطاسهدر شکیو ماکب هلرغ اچ“ كال اعنالا یت راز و هدزوعطو

 هل.> او دزا ناظطا ف بز قردثلوا توعد وب ان-هاهدنناوآ یسولج

 ا نیش همق هللا یسهلیلج ةر یعیقولو یغیاعس هان هدیکدا شو ماک داش

 | هلوبناتسا بقعردو رومأم هتسهظف اع دارغاب هدرکسو ندو هدیدب شعبو
 هداز نسح نالوا ظعاردص نکیاهرزوا تما اه ذش ارم س نا طاس هللاتوعد

 | قر هلوا یسلاو یبا مور هدزوفطو ماقماق كد هه جک ن دیلبا مور
 هدر ناسکسو ارد 9 ادو دنګ را E ناور هد زوم ا,لحم

 | یرفسیکیا ناسکسو ممقم هدنبارمن یر هلیلح هل اقای اش قر هلو! لرع
 | ارد نادومف هدیناخ دیج ادد س ولجو یلاع ردص ماسةمک اق هدنروهط

 ۱ نکا دفع الوط هدرا صام هر٧دىط قر هل وا لزع هدرکس ناسهعط و

 ۱ هلا هرداصء یالماو عقر یرازو كره د رر كلا ل٤ هدیکنا زو با

 ۱ هر دوو اھا یرازو هدم واح نولس ن اطا سو رومأم دنماها هدر تون

 ۱ ی ۳۹9 وارد ره نرم اسو شلوا مظعاردصدن رزوا شاپ فس و

 هليكللاو هدد هرزوا یھ اور ودنک كردیا هل ء اعم هلبا وه نکا ردتقم

 4 مارکا ¥



¥ ۲۳۱ > 

 مود شوم هللا نوبایه طخ ندنفیدلوا رداص هبنس “دارا هرزوا كغا

 ووا دن .رلتمدخ یصانم باب زا و سابلا اشا نادوبق هجوم |ا

 یافونم یدلبا ت ا ؟ ره ا تٽرحو تشهد ول بودا

 ی دئلوا نفد هد رف یرا نم اشاب لع ییغوا مہ کو ید هبلا راشم

 RES ا ا ُم تیفکو گرد یدن۶ا فصاو |

 هسا وا هاند او ظقبت بیس هرلثاوا تربع شوپ ور هل اتلفغ هواشغوارس
 تاصعاو هطب رو لح یابرا نالوا نکمیاعجا ءرکرب هد هئس رداور
 راهظا ییسهرها تمطعو هرهاق تردق راهق بانج هطسب و ضق

 راذناوفب و هدام نیەت نوعا كعارادس ندنلفغیاوخیزهلوةمواو |
 برا واطهروص نویلواظاعتا لباق یس رک | ككرلثاوا مضاح نکیشعا

 کف هلبا لما راد عیسوت ییابندماطح لیصحت تهجو روصت هدنراتهذ ||
 یمشعل وا توع د نالف ی هب أف بص:«نالف هل طف ندنراک دلیا

 ینارطابوشلب و سر هردرمش کب لاط للف بواط«قج هلو آر مهم رالاحابگ
 صرح رو هدر هجرد هنناسلاو دوهشم نیعلا یر یرافدرب دشارا

 یدلوا دوهش تایراراذک هب رگ ید هعفدو یتیداوا تلغغو

 کیا یتلازوم وداد کا اشاب رع رزو یلدا اشا هللادیع هیلا راشم
 ی«

 کا ی نافو و هم کاک هما الور «a ندهد یردب تودیادلوت دنګ رات

 كعیا ج وز نس هک 1 اضاب ىلع هداز ےک موح ص دور واا هلو اتسسا

 تواوا روم ام هش دم دخ هرمشطو تدفو ره یسک هک داعهسرد هلرس هسوالم |

 هث رزوآ یسلوا رادمان نارقالانیب ردنا تکرح هئالقاع هدزرب ییدراو |
 هلغم وا ما ند هناهاش فرط یسعلوا ه رج ید هدن رلتمدخ تداعسرد |

 شواح هداز نک فیسرب و ماکب 4ا ق اشاب س ص واح اروا: و هل غال و ینابشا ۱

 قر هئلوا ماها هلا لاوحا ص٩ رز ۹ هاکترا کف ندک دتا قلیشا ۱

 ۱ كن اشاب رکب ولا یاس یدش شلوا م کیت ها لرع هد راد اتا ۾ ٽڙع

 لقاع یداوا لاع ردص ماست | ق 7 ترازو هتئر هدئارع ن دما 1

 یدنارگشاهو دون ندنعو دنک یک ورفص هد قلخ نسح وردءو |

 یخد لاسماو ل نااوا دانسا هدنع> هيلا راشعهک رد یدنفا فصاو |

 بیعت هال انار رتعنو ارساور دین و لذ قام قا واوا

 ۱ هده-دا ند هحودم تافص ردق ره اطعاو لذ واط هد و زاها وا مسلو |



> 
 سس
 سم تم

 ردشاک مزال قم اوا

 نت ا و هل :سهرا ,Pale و

 ۱ هتلود یاروش هالا 12 قر هل ول ماتخ همان و او دام

 ۱ یدا ررقم ین العاورمثن ابد رف بواب رب و
 ادنکترب مم هدلاح ییبدلوا سول سوق شاب اظفا هتراپانوپ لصاحما
 ۱ ۵ دلو توق یسهیلالفتیسا تموکح هنوک ن نوک ولوا لفنسم

 | كن هيمو راکفا هک دلروک تفل او توادعراتا ندنفرطیساصصخو
 ۱ یدیا هدعلوا دارم یهجونو لیم هنسو دنک

 4 عیاقو ضع! (

 یگزوهطنوا لكناصهر رهش غا هاد. .ع یسدشاب هطوا كئس هنروا چ

 5 ندقدنلوا ادا یزامن حایصبولک هنعماج هیفوصاا نیلحابص ینوک

 | ی وق قوغوص هرک۔ ص ندک دتبا حور 2 یەو رب كردیا فیس لس
 ۱ یکیدتا ح رچ ید ی یصرب ن الک هنسوشراو هللا حورخ ن دسوق

 | كرهروشود هرب بوروا هاب وص ن دنسهقرآ هدهاشلا یدلرلرج هب رح

 | هنلقعقاطنتسالا یدل هدنراکدتا راضحا هلام باب هلیاتفرک و ذخا
 | ردشل ردنوک هنسافثلارادهناعلس هلک عا قفحص ینیداوا شم رونک للخ

 ۱ هر هناحلک ایر ینوک یصتیا لر طف دیع اشاپ هللادیع یلاعردص م اقساق
 ۱ یدیسعا تباصا لوژ ولتدش هر ودنک هدنندوع بوراو

 ۱ ندنعاش هلا نات و یو ص لا زدینوک یاهیحوت هنس هک یسادرذ

 لولح بصانء بان را نالواواتوعد توەیج هئس هط وا رو و بولاق

 ۱ رابحا ییودف كياشاب نادومش فاش ی را دلوا برام هاه بج وت ثوو

 جورح ندنس هطوا روک فا ر مافی ۳ ه رورسغلاب ا . رزوا سل وا

 هک ود ھن رزوا یزود ايو یلهف هليا لوحد ون هطوا زف

 ۱ فاشکنا مدو نیسااو سهب  هدودنل وا هداماو لفن هئسهط وا لروک ل احل ایف

 | ناردبویلوا یریثأت هد هسا شملاناق بوشذب یشاپ میکح هدنیف لاوحا
 | ضرءا|یدا هب یهاشداپ فرط یيدلبا تاید پب صام هر با تافو نعاس

 | تعلخ سابلا اشاپ نادومق هرلناوا رابط مالا بولم هلبا ناهیجوت راظتنا

 كا 3%



1 RPT 2 ۳ 3 1 ۱ i e a ڪا 

1 ۰ ۲ E: EP 

  ۲۲۹ X% 3هع 3 ۳

 ی همام تحازتسا هللا هنامسج ٌهبموع هلاصم حورشم هجورپ هترابانوب ||
 نە كعالصاح ید ی هیئاحور هرم یک یدرونک هلوص>

 فرصهنیایسا قهردشراب یتسهبناحور تعوحح كاباب هلیسلاها هددارف
 یییدلوا لوغشم هللا تاب راح هتراپات وب هکن وج ىدا هدکعا عادم ۱

 هتسهر وست كرالود بویهروط ورک ید ندهیلخاد ت احالسصا م داننا ۱

 لان رلخادواحراخ كردا مادقا دنکدم طب رو طبضو هنداشک رالاتفو |

 هدهرمصکیدلبا دونشوخ یتسیلاها هسنارف هروکشمو هلوبتء جاع یتیدلوا |
 یدزلوایاخ ند هربا هنامرح هلااباب ردیا فیطات جد ینهورک ساناپ |

 هدکلزسش د یناصعشمو نامه كنیلاهاو یهورک نیرومآهو الکو طو
 یاسر بویمهتسا ماظنرپ هدنفح بهذمو ند ندنرلفدلوا مدق تبات

 یرلاتارب تسب سر هیلدیا تراقح هثب راودنک تراهن هدنفح هیناحور |
 2 روهج هد رها لوا هتراباتوپ ن دنراف دئاوب هدنراکفا قوا اشتکا هللا

 ناینساویتوک رازاپ نایتسا كرد عفر ییغاسب نالوارباد هنلیطهت رازاپ
 هرژوا ابا لیطءت نوک یجنوا نالوا دیدم هدنسهمانلاسس تب روهج

 نالعاو نفیس یییهذم ئال وتاق یعب یدبا شمرب و تیس رس هقلخ

 ی دیشهردلیب نعي دلوا ع اسب كفاناءتسرخ هد هسی دغا
 تب روهج ییالوطندنسا راک ل العا راوطا كنهت راباتوپ هج رکاو

 یک ی رافدلوا ناج مصخ هنس ودنک مفاط نالوا بصعت« هدنراکفا

 هدرا هسا ه دک عا تکرح هد هلع ید ینارادفرط تیلارقنادناخ
 دنهحوتو ليم نالوا هءةرطودنک كةلخو داجعأ هنلاطو تڪ هتراب نود

 یعاسم فرصهلنابف ر لنهساارف قر هلوا لاملا جی رنسه هژیاد انا

 یهدسراب كناباپ لردا دوهح لدب رنعطت ید كن هد روماریارپ هل

 فسارف هچرکا اکو بودا اضعاو ےظات همان رارقرب هدانئاوب هلیصخرع ۱
 هراتقلاخم واردو هب رابا وب هد ها ا ول فااع یساضءا ىراس |

 یدا دق اح دعادقا ی رابح اص زوس بوت قالوف

 ضعا هيساسا “هدهاعم هدهرودنول ح ورشم هجور ه داناو هتشډ

 روک د«قئرآ ردا دی ازت اهد هیتر یدوفنو ناش كنهراباتوپ هلخَمل وا

 رط سااح یاضفا صع! هد هسا ۱ شعالاقعنام هثن العا ك همان رارق
 ندنف

 رخ اهد تدهرب یسعسر نالعا لوا اول عورش ینجهئلوا تیا 6 ول
 سس ی س



 ۱ هم یتیدلوا ك٤د شادبا ساسا عضو ونس هطاص» هیاع تاو د
 ۱ هنساساهرودنوا طب راد او كر هباهتاو د هل ر ظا قرمد ز دنساسا سراب

 | لكنا نالوا روم هب هلاک» ید كتل هبلع تاود هرزوا قتلوا اغ
 ۱ فک هب یلاع باب ی تابا 'رانکنایکهدنداع هر د ی وال حا ھن > رھ ۱

 | راج اعطق كاهلاحا مت صرع یاد یتسشیا هیلعلود هک واح بودب |
 | افصا هلبالوبق شوک نفیلکوب كنسعابا رماکنایلاع بابندنف> هی هوا |
 ۱ هد لاک ساع نائل AEs یدعهدیا ۱
 | بلطولرتلک نا نسل وه دکلرب هلیص> معریلک اید كص خم هلع تاود |

 | هب هلاکم لع یدندا یی دیس یح تودنا تفاوم هبلعتلود اکو هدک دتا

 ها آر اعضا تم سراتو رو ر ٠< بط مع راکنا كردیک

 ۲۲ E RTO 7 رد
 | ید هش راترافس یهدناعهرد ك لود هراک زا a : رو عج هارو

 ۱ تعفاوع وا هسنارف ید اکوب هدهشادنا شار ورب ر هل هعطق رر هدلوو |

 | لعفم هتراباتوب یش ا ندنسام وا قیدصت كنساسا سراب و یدیشهاع |

 | هسضارف هدنارب رک نالک هبیدنفا صابر ندنسفرط ناریااط ق رهلوا
 ۱ بويعا یاعسوت كل رخا هد هوا بغار هر ھا ھد هل اد لعداود یروهج

 ۱ كئساسا سراب هذ هڪ ندنشادلوا رکدشهاوخ هب ام دوع اد رهنم

 | كنناسا هرتلکنا ید یاود «رناکنا بواوا حرصم ی.هلوا قیدصت
 | قشزو هلیسسپ ر مج هسیا هیلعناودو یدراپا رارصا هدشاوط رب |
 | یرکسص هیسور بوبا هِل یب 4 رد 2کنز و :هولهزلکناارب ز یدزفسا ۱
 ۱ ودنک هیلعتاود هل:هح یرلقدلوا شهامت ند حبس ربا رخ الاخ جد ۱

 | نو نو ید ی هسنارف وشراق هرانا رهشود هر ههبش هدنعح یرلعفتم ۱

 ۱ سراب یدنفا بلا لیکو یدمآ هيلع ءاش یدربسا قعامراعیح ندلا ۱

 | ناش كردیا اضرا نب راصخ ره هیسورو هزلکنا هداروا هدب و دیک |
 نواه ةماننصخراب هرزوا كايا هک ا صم دمع هدنروص قفاوم هر هیلءالود

 ۱ تولوا هرزوا كڳ هز داع سرد نودامه یودراو یداردنوک هب ۵سال ارق ۱

 هنسهدهعیدنفا بلاغ ندنفجهلوا وغل عبطااب یک ویدمآ هسیاهدلاح لوا ۱
 نالوایبدمآ هلاصا هد ورام یودراهیح وب ام تالیحدمآ دااصا ۱

 ردٌشلدما راتعا یک و یدعآ یدندا رهام ۱

 چ هنراباتوب #



 توادعو ق اش لدیم هد: رظ هنسرپ هلس س الب ن اش صرح لداعاو

 . ید هدا رطل کج هلی وا
 هدک دا برج نالعا هد روهچ هسفا رو هیاعنلود هن رزوایس هلثسهرمصم

 | هرزواكعا تدوع هتداعسرد یدنفایعدیس یهرومنائاوب یرمةس سراب
 ۱ یک هدیداءبرد هد دهسا شه هت سا تصخر اررکم ندروهج هارد

 | كنب دنفا ىلع لباقم اکا ندنکودیا شعاوا فیقو یسعلیا هساارف |

 أ یدیشلاو یکه دن سدح زوک هدسراب هلته یک دلر و تصخ ر جد هندوع

 ۱ هت سار جا ا هدفباا شارپ و رارد ےس هل دام 4. سیا هاا رد ت هد

 ۱ صال مس یساکاا سە ند دی راز وا ارج و۰ یدلوادعاس تفویجد

 ۱ ندیس*ل دلا یر قح هژ وا لادح تعا 0 هایت قارا بیس

 | ساسا نانلوا دوع هكا وا ا لاو ۱ هزیلکنا ۵ ا ح ورشم

 ۱ كيك رد لوا نرش يدا هر ص هتههرب ندنساضما لس همان هخاصم

 | ید هلا یدنفا ىلع هدسران ناربلاط یرظان هیحراخ دساارف هدزوفط

 ۱ هسدارف یوا رم صم نوش هکاوشیدنا راشعا دّقه یس هدهاعم ساسار

 ۱ كن هيلع تاود قر هئاوا ملساودر هب هيلع تاودو هل نور ای

 ۱ ظوعحم اهماع هرزوا هجو یتددلوا مدعه ندکنحو یسیضاراو كلغ

 | رخا ندهیلع تاود فرط هرکص ندنس هيل هلهج واوا رص ءو قاق

 ۱ قلوا یراح جد دم واهسلارف هساارواوا هدعام درره هدنو> لود ۱

 ۱ یعاظف كن ال ولک دنو اش اس ن اک هدهرقو كن روهچ نج دعسرارجو |

 | هسفارف هثسس هیافو كروك ذم ماظن هللا لوبق ندنفرط یروهج هسنارف |
 | هبسور ییلافکو ناعضوب كنير وهج هسنارفبواوالیفک و نماضیروهج |
 | رفسلا لبقو قم لوقو قيدصت ند هیلتلود بناج یک یلافک كاتاود |

 ۱ قمل وط رسوم اما مدلها هم طورش نالوا یراح هدر هاه نیو رط

 ۱ رباز جا بق اھت یدیاراثلی ااضما هم ان ,دهاعمرب یواح ییسهیساسا طارش

 اأ هتافس راس هیذارف ید هدنرش قلود هسنارف هل رافاحوا سنوتو

 رد اتما هما هلو اسهرر هرژوا قماغلوا ضرعت

 ۱ ول هریلکنا كس هما انام ساسا نا اوا صعا a دءزلکن ا I قجا ۱

 ۱ ندنعدآ وا

anne arvanز  aeمچ  

 شادباجرد هدامی کیا ۴2 د .Ar مسا را > و رەد ندنفر طظ



 | یسهده اصم ساسارب نوک یتهلبا كنسیکنرف لوا نی رمشت ین هثسرب |
 8 رددلق 33 ۱
 ۱ هيل رت ی رلقدلوا شا نداتاود ااا هداقب سا ك رام ساکن ہک هلی وش ۱

 | یسهطا نالیس یرلةدلوا لا ندنرو هج ل بزارم دئهو یسهطا |

 ۱ اتایساو هسشارف هده راغو زا ملکناادعام ندوب بولاق هد اود هزماکنا |

 ۱ ی هطا هطلامو هداعا هت رلیحابص یراتوب هسیا رلشلارب ردقت ندکنافو ۱

 | قم: ند ریکتروب و ندیلوپات ید رازمسنارفو كنا كرتو درءررلاوق |
 | تلاد كن هیلعتود ب ووا ماستو در هپ هیاتاود هب رص كلاسعو |
 ۱ :a ۳ رازحو قاق ظ وه اهماع یک يا داوا لوا ندک: > ول یسضاراو ۱

 ۱ یسهیساسا طارش قعاوا قددصت ندنفرط وا ه-دارف یروهج همه |

 ۱ ندنیفرط هرکص ندقدناوا قل دص هد رهش هرودنوا كد لوک شد نوا ۱

 ۱ تیکت كنس هما دهم هلا صم هدرهش مان نييه اع هانی راصخ ص |

 ۱ ردشعل وا دهعت ندنیفرط هرزوا قعد تردا |
 | کو نکل یدیشها حاساو هل یی هب ردنکساونم لازبج هسبا تفولوا ۱

 . یس۵چ لا كرازسهنارف ند هرم هطخ ندنیدلوا ینوقو كایفرط |

 | كن هدهاهو زور دنحرکاو یدیشعلوا دید قر هلوا هیساسا هدامر |
 نا یرب> یھ ل هر ردنکتسا ید: داوا شلدنا ریخت یساضعا |

 | هنارف هیسساسا *هدامرب هفثب اود هزتساکنا لیاهاکوب هلهج ینج هلوا |
 | هروک هنتاود هرماکناارز یددرا تف اوم هنکر كنهطاام هکلبو یدرولی |

 رداکد جاتحهنایب ییبداوا مهم هدر هحرد هكنسهطا هطلام |

 بحوم هب هتراب انول قر هلواوا هدئاو هدنمح رازسنارف هروک ذم هده اعم

 داوع نا هللا تح ارتا *یداب سد هراربساکناو ترهشو ناسش |
 ۱ كن هسدارف لىنيە راصخ رھ ندنیفرط نوا ی ظش لز هسان دهع ۱

 ۱ "ریکنرو هلزو ھهج هسا ار 9 هداثنالواو شهالشاب a هام هد رهش نییهأع أ

 ۱ شهلا اّصما و مظس انا هدن هایم یرلئاو د هيسور وهران واب و

 ا ٹرو* ه هزار د هیموع هلا صد نالواا؛ور هله وول ندعدلوا

 هدماکنه یراکدتا ینام داش راهظا هللا رلتذارضو راکش قرهلوا جاهشاو |

 لوق نسح رهظعء ندنفرط رازساارف هدن راک ساز اراک قرحر

 بو رلنروک ن :الاوهو ناغتلا نالوا هد: ردك كف رط قرهلوا |

  eلداح او ۴
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 کل یکتروب كرەشلر هلارالو باسا نالوا یراسعفتم رازسنارفو یدیا |

 یتیراذوفن هداب وروار را رلکنا هتراپاتوب هل-هجوو یدیا رلشع | الیتسا
 ینیدلوا ربخ یب ید ندشاعوفورصم بولوا شعارسک نوش نوش
 كن ردناسکلعو یدیاهدنلما هطاصم دع هل ایلاف :دنس هلاکمهرودن وا هلته ج

 | راهطا ه ول اکا قلود هیسورورب ندنسولج هر یر وط ارعا تح

 تفااحم یخد هنئالماعم كن هترابانوپ هددسلا شالو هدکماعا تعوصخ
 هتبلارق یا هقودنارغهنافسوط عفاو هدايلاشا هتراباتوب هکنوجویدرویتا

 | هلاقسوط ییییول یسهقود ادوم ندشاد هلاخ یلارف ا اسا هلا لب وه
 هاا هترابانوب نک ر دیک ه هناقسوط یوا ه داناو ندنکو دنا شل یا بصن یارق
 نوروو شئلوالوبق هللا هقناف تامارتحا هدنکیدلک هسراپهرزوا كشر وک
 دنسودنک هرا لا لجال كناذرب نالوا لارق هل تف روم ودنک ندنس هل ساس
 دو دعم ندن اعوقو نالوا لیلد هئ رادتقاو دو هحرد كن هنراباتوب یسک

 یدیاشعا وب
 لامر دوب نودا هر را هل روه ج هسدارف ورين د هنس نوا قآ ود هزنلکنا

 شا بک كتلود هسنارف هدیه مرکص ندک ددا فلت ناتو

 الو طك نالک هروهظ هد هرودنولو هد اوه یمطعو ناش یتیدلوا

 هسنارف وال ینیداوا لئام هلص كردبا هدا اطم یاطعاو ذخا داسکو
 رو-اب هلوا هلیسو هنسم ایچ ن دلا كن هب ردنکسا ید ی روهج

 ن دیفرط رار هلغلوا رکشها وخهب هطاصم دعع مدقا نآرب هرس هعل طعم

 هبا ن اثوب هدنه کشا انولوب كنو ه.دارفو یدروب هنلوا ماود هب رح

 ندعطااب رګ بوناوانالعایداو> یکج هک ود رکسع هر هزلکنا كنساغنود

 دف د کیا هخرزو ااغ و دوب ید نوسانروهشم یاربما ریلکنا ناناوابلج
 زارب رلرمساکن| ندنکو دبا شمال وا هبلغ رهظم نکیشغا موش ولتدش

 ید رازسنارفو شمکزاو ندنر اعداو ریک بور دنبا هب وص یرلثکلب
 ه هلاکم ندلکربخ انفرب ندنس هقرفونم لاج نالوا روصح هد ه ردنکسا

 هدا ر ی 5 دهار دهع رلیدبا شود هنلما كمر و ہے لژوکر

 هر 1 6 هلن وا رب دشا رارف لاکا ی تاع رفت هدو ندنهبداواحاشح دتف و

 و.سا كرالرب و رارق هب هلا صم دساسا داو«هرژوا قلبا ىس مات ده ع

 زون کس كم نالواقداصم هنسال والا وات یس هب ره دنسقلا نوا
 سس |

 ٩ < $ مباس +
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(Ci ۲هک  

 توي وا یراح تعوکح دون رح "ومو مدعم دوم اط رواحح وسا

 هددهعلا ب رق تاهد بوم هلوا لداو جالصاراتفو قوج ید هرکصتدناو

 2 دادړک هفرطاو ۳ ۵. تالرصا هدر نالوا زومأم ةا الصا نازوو

 ردشعلا هطاب ضاا تک ید یسارو

 قوا كناذ ردتةمرب ها ونک هه ا اار رعلک هباشاب رازج

 ییسلاها فرش سدقو قاب ندا لنا ند: کد در ولا مس هل طه از

 ند در هدوق ره لاها هد: هح اشا نخ قرم وا هلکع | ك رص

 تحت هعطق ر هل هن- سلاو رمصم يج بوالوا تیاکش ضرع هنلود

 ناب رج هدنرا هنایم اتاپ دم هلبا اپ رازج راد کوو یدیشلدا دقت
 باح ك ەرکا راد رس اا رازج بواوا هر را ىدا هرم ندا

 نایاسر 1۳۹ شات یک ینییدلا ربخ نعل دشواص ورلدا ندندودح

 هن رزوا اف قر هاوا هدنس هدناموق شب لیعاعسا یرارف هلا شاپ
 ردشابا لاسراو برا ؛ ودرا رب
 ندو بواوا ددعم هموع ءرلاصم مدنز هایم اب روا لود هدناوآونو

 ل اوحا كالا مهر هد هد داوا شلاساو نما راد هص> جد هیلعلود

 یکم هیموج ۶ ہلا صم ادا هدارو ید شلو ق فر ی هیا التخا

 دنا مالک لقن هتناعوفو یلیا مور هليا هر راس عباقو هرکص ندک دا ناب
 (اب وروا "دیهوع *ملاصم)

 ندنمکح ریلکنا یزکدقا هر اب انوپ هدسدلناوا یس هنس یتا نواوبشا
 ااا و هسنارف هرزوا كمر دش را دادما واتیلک هرصم هدب ورات روک

Fkاود ر بڪ م ندلويڏاق ههطد ییرکب كر هر د شارب ین  

 كراوهو ندنسوهروذ كز ریلکنا ییاربما كاع ود هد هسا نما رھ

 هدانا لوا ید.سسهام هلوا قفو» هنتسارحا رھا و یان ندنتفا اع

 یدیسعا ملسو ها یرصعسفن رایلب لازم هسوا

 لوس هلا هلا ص مداوم هلاکم هد هرودلوا ید صم هساار هدناوآلواو

 مج لباق یرادص«و ما حص كتاود هز اکا هلل روهج هارد هد هسلا

 جد فرط کد ۱ ند :هادل و | ضا هرکیدکن هدروص قحهیلوا فلا

 هدکعاماودهر رح هلا تدشو صرح هرزوا كعا مار لیصح هل رفظءم



۱ 

% ۲۲۳ % 

 هللا درط ندلبج ینب رالغوا فس وب ربما رکو یریشپ ریما كرک كردیا
 لاها نکل ردشعا هبش هنسودنک یتسایا لس هسابع ریما یعوکح ۱

 هد رام عقاو هدبجر لالخو مایق هب هعفادم هدکلرب هلبا رشد ریما لبج ۱
 بویم هلوا لما لتا اشاب رازچ هلن راع ماز هذا راجود یرازج رکاسع ۱

 رنک نکس آر فظع ید رشد رمعا لک دا ب را یقدرکتسع ۱

 ردشابا ت تدوع 8 رد نالوا |

 ندرصم ؟رفظم مرکا رادرس ءرزوا ینید-لوا راعشا هدالاب هش و |
 ی رب زبما هلک رج هن رزوا كرازرح هللا نواه یودرا هدندوع ۱

 یدیشعا دقو هنتس ودنک کج هدیا ااو رپ رفت ه دت هوکح ليج

 هجرکا اکو هلکعالصاح ینلما هلبقاقتا تالبج *یلاها هدا رسشپ ریما
 نوجا ماره یارجا اعاد بویهروط ك رازج هد هسبا شعالاق تجاح

 هتایطحص كنا ندنشداوا راکرد ییج هیلوا یلاخ ند هيرا هدیلاوح وب

 قرص وا یزغ هرزوا قم وا بص حالا ریما هدوراباو قا وا دس

 | ندک دا هلاو> کا نس هظفاحم كنیلاو> لوا هلا لر هدافاب ییاشاپ د

 زدشعا تکرح هماش مرکا رادرس هرکص

 هدابز ندا ۳ یرفسو مس تدم هدلاوح وب كوبا یودرا هک. دلاو

 كج هلس هلوا بجو ڈول هدانز هد رب مر ۲۱ رادرس ندنعدلوا كم

 تلصاوم هداعسرد مدّوا نآرب قر هلوا بت ندنن ادحا هسءفو و

 هدر, ر هرزوا قوا ل وفشم هل احالصا لبا مور نالوا ها كد هليا

 یه ا هدنلما تدوع كر هیعشلیا

 یجج و انوا كنا یذو هماش هدر ییرکد كن ہدعفلا یذ هیلع ءا

 هرکصت دک دشاتب ور نیروها ضع كایلاوح لواو تلصاو«هناجیوک
 مزال یتک رح هل شرط سابپ و نالب و هیکاس طنا نالوا ءارها ناب
 لابلعوا اس كحوک نالوا یثک رس *یداو ری ا نک ر واک

 "شو تلدا م هلس هد رو اا با#الاو كملےک ندند رول

 نوزوا ندنکج هلسکح هنغط رواک عطا هجر دقنوډ ها مو مه
 لسد ن دکح هلک مزال تا رك هنس هر راح عاط ر ه یدازوا

 قد رط هرزوا 8 هد دعاسسم تڏو ر هد دب هنتاح الصا روک ذم

 دشا | نکرح ندنرزوا بلح یرضوط قرەنڵوا كرت روک ذم
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 ۱ تاک زین دا تب یرک سد كلام فذ رش کار نو

 | راسشعا نیلا تاذ حالصا هلبا طسوت هب هرا یناربتعمو هوجو كن هدج
 ۱ ا یید دلوا هشعلا نس اشاب : نوسوط ما دعد یدبا

 || ترابع ندکلیا ج ةي رف طاقسما یس هر كنرازو هسلکع | تافو
 ۱ جاطاربما هلد رگ كلاشاي هلن دبع یسلاو ماش ماش هدب ردشاوا

 بلات فل رش هک. 2 توی ایوخب كنج هدنردزابم یرکاسع رصم

 أ ردشم ردصاب یب اغوغ كر هیلبا طسوت
 ۱ نیا روا هفقارطا ردا دارت یتوطمو توق كرلساهو هدانا ویو

 ۱ یدبا هدکعا ددج یس هل اغ ناتسدرع هلتهج وب ندن راقدلوا
 | هلیسسج یقاقنا كنیسبلاها ناتا لج هرزوا ینییدنلوا ناب هدالاب

 | هج ینبدلوا نه هدیا نایرج یکح هدنانبل لبج كاشاپ رارج
 || هلیسافلا یافت رب هنسرا هییاهش یارما قرلوا ماتم هدابزكي اشاب رازج ||

 هدفعارا هلیسو هب هلخادم هنبروما لبج هدیودیا بلج یتیرپ ندنراسجا |
 یسلاها زورد لبج ه وا ینیدنلوا ناب هدشلات دلج کو لاح ىدا

 ف ورعم ويد هیکب زب یرک دو هبط البنج یر بولوا مسصنم مک کد ۱

 ندم یکبا ون به هراس ارم رد اط داملا نب اشم نالوا

 رش را هلا یرالغوا فسوب ربها ح ورشم هجورب رد وسم هت ر

 هدا زاهد یل هنحماشم هیط البنج كرشب ربها هد هوا زلسعا قاقتا

 یس هنس قلا نوا وبشا بویم هکچ ینوب داع ینب مئاشم ندنغیدلوا

 لبچ یاو كردا قاقنا هللاولناق یلد رب مان س ابع نداهش ون هدشلناوا

 تجار هرازچ كردک هب هکع هدکل ر هرزوا كمردا بصث یک اح

 تسونع لاک ندش داوا تصرف رب ینیدارا م ا را < هدبر اک دتا

 هیفاو رکاسع كردبا هلاحا نتموکح لبحو ا تعلخ هسابع ربما هلبا

 كرار هرژوا یتیدشوا نام نما داد ردشمردنوک هل.ج هلا

 هسذفرط بلح هدسمب بوایکچ هلبچ هلا نایصع اکا نکیا ندنز هل وک
 , دفرط لوا تدمر لرد هزاجبناج اشاپ نامیلس نالوا شهثواص
 یسودنک ځد وا هلکغا تدوع هند كرارزچ هرکص ندقدشالوط
 ج ورشم هسحو ر هرک و ی دیشعا بصذ یل سم ادیص كردا وفع

 بصا غ ویشاپ و هسرزوآ ایم ییدردنو هن رزوا نابل لح

 )4 ردبا ¥



 هک ۲۱ $

 هر تالزمهلینما ندا تنش ندنوب هسبا رولینارف تص هر هلا نواترباریذ

 یرلت اتمو تاب لر زلکنا هدلوب و و رو وا ساخت كم ا

 ف:صر نال واند ەلءلود ةن هکل ردشمک هئاوا انو ح دم هدرصع ره

 ادا هیفامعم یدیغو يح كر "ریلکنا هکلیا دعو هاج هب هیلقتم

 یمهیرگسع هقرف راو هد هب ردنکسا یسودرا لوس كرا "ملکنا تقولوا

 هدسوص> وب یدبا هدنرللا جد رجاو لررقس رګ هدلاح یخ دنلوب هد هرج

 کا 7 راکب هدب وایسش الا | یرلکج هدیا راربصا هب سه هر لر ریلکنا

 نب رسکددنا ۵سا> الو راک اعا نک رولک مزال قوا هل ماعم هروک

 تلاذر هلا ماست ہرا رماکنا بقعرد قر هوا تذرکو ذخا رلکی ةتغب
 هدئمح رلکبو رد شلدا لاعاب ثاود سودان هلتهجو و شازتسوک

 جد تولوا شنلوا سه ند داعسرد ی هکاوا 4 -هاعم هل-هجو ول

 ندم سم وا ه> ادم هنا كنودرا رب ا هد هدا هقاسمم ن درک رج

 ندنسهالوا مشتنمو عياش زونه كن امولسد نف هد هیلهنلود تقولواو

 ردش ا تنش

 مرک ارادرسبوالوا صلح وعزن ندندب را سارق هب صم ةطخلصاجل ا

 تشاو شی اسا راثآ هلبس هلال دنەمو هلال داع تآرجا كن اشاب ایض
 هدل وب و جد اشاب ورخ یسیااو رصم هرکص ندنندوع كناو اغور

 تعسو هدنتراو تعارز ؛لربصم هدتفرط توو زا كردا تکرح

 * یداو 4 ھر هدشحا دیعص ه سصع یا رما نکل یدلوا ادیب تکرو

 a راک دکچ لا ند اروب زو اه رل ملکنا و هن Ree ذکر سو نایصع

 ی هجو یدیشم ا نوت نو یف ا اغ ربصم ا ظن

 قر هلوا ندناوذ راوطالا برو نداضفو إد ناسا اغا نوس وط د

 یدل ردنوک هزا>-بناجندرصم هلل وا بص یسلاو هدج ترازو برای

 بص جاحلا ربما ك ناسعع نالوا فورعم هلکلنید ی ادهكو يقو

 یجد وا تبواک هرم ندن داعسرد هک دوم مرکع تب وکو شادیا

 هدا ز كب هر رجم لاها ند داوا شاردنوک هلا هاف تامارا

 : یدلوا حرسشلهو نوع

 یکهدهد> كنسودنک نکا هد همرطم 2 اشاب نوسوط هيلا راتشف

 ت ت سس _ سس سر سس سس س

 لاسراو جارخا هللا یالارن واقور تباغ رمصم لم دن رب قرهئلوا ۱



 حس وسوسه سس

 ee a eae arenas وسوسه

 < و
 سوم سس

 ۰ هدام ش لئاواو لک رج ند هب ردنکسا هدبجر طسا وا شا نادو»

 ردخشطا تلصاوم هلوبت اتا

 ves اده رلیجوق كناشاب ورتسخ یسلاو مص+

 هلا هب رسم ۴ دو هر اشا وس ا وا بصا رک هم هد رج هللا

 مزکا ارس هرکط اوت هنرزوا می ید نام لع ص

 ونا هاب اشاب ورە یتا ول رد ا هلا اشاب رهاط

 هب یدن فا نامع یلاع ردص یادنهآ نس هیقاب لاصم لاکا لرصمو

 ناف اک هثلعن كن نڪ فوم ها هکنوجو تودیا هلاو>
 تویللا لاسهراو باکرا ییواقاچوا ز رکاب هر هد وجو+ ج هس ندنغادلوا

 و رح ندرصم وگو ےب ! یالاوسش یس نوک هلا نا اظ

 هب سے٥ ئارماو هدر هه اشاد د ورم هاکت | تدوع هداءسرد ار و

 .ندنس هلباغ كر از دلو قاطرب ھا .ایدماو یدلاق هد كا د.هص

 بن دززرساارف یرمص+ ییصا دصءم هح رکاو ید هلوا رس ه هداژآ

 رو فر اسصم هو وب نکل یداوپ لوسصح هدوب و یدنا صرظت
 ید ند هبلغتم كنس ازوب هدلاح ییبداوا شاشارغوا ردقوب هلبا را |

 هلک شوت كادشبا | را ندنشداوا ملو مصم هد هر اهاش دز یر عطد

 یدلوا یداب هل اعفنا كولس ناطاس یس ریک
 رمه« تاع هنس همین وب كن ود هزنلکنا یساش هدربصم كز قمه اف

 ردق وب یعرک هقذد ندک دتا هقوابا یرص ۰ لج اوس ارح ندنعدل وا

 هللا تنو اعم لوس رب ندزوب وو رایسنو قوس ید ۾ ریرکاسع كي
 هل هتیل>حاد روما هلبا هاج یراکب هد هسا شلنا راد یهبلعتلود |

 كئارما ۵ رمهم دطخو ۳1 اعم هت دع اوو للم قوف> یس لخادم

 تالاا ك هیلعتلود نالوا ی ورشم كالام ھوا ندسعلاو هدنیلفت هصب

 یزاکب ن کیا قداوم ید هنس هعنیلوب هلکنا قعلوا هرادا یک راس

 ی هنغب دلوارعشم ىغا او هدنرکف یونعم یالبتسا عونر یسلیا هباج
 هب هیلخاد روما هلب وه رار هلیسلوا رکشا«ندندنواعمكنوآ رملکنا هیلعتاود
 ندئس 4 > ادم "ریاکنا لرمصع هدا وش قرلوا ریکلد یسات ندنسهل> ادم

 ع ولر هنس هناص نیل ود و زردشا وا روی هغمارا نس هر اح یصیلخت

 ردلم اود ندزوس یکیدر و تاو در اعقاو و سرت تدور

 < ارذ #
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 ۱ هن رللاح یس هج ندنعن داوارضم ۹-۳ دکلم نیلیص« ی اه هدرمصم |

 ردب ولطء ی را دیع. ند صم هرزوا قلر ا 4. رو شام هروک |

 هشوکن هشوک هلخعل وا ان ۵ سود را رلکنا ید رج هثب رزوا یزارصا :

 ضرع هتلود هللا رلنم رگ رج کا یوا كن ندرانا كا

 تم كعا هوس ید اتش ی ا تع ع هب هطاام 3 مت

4 ۱ $ 
 مر تج س يمس کد ی اه ی ےس

 یر ایا هب اج بلط هلا هد افاورابخا E :دناموق "رلکنا | رها ع اتا
 | هر هلبا مجج ییرکسع كر دبا مایق هتباح لاح رد دوا هن رزوا
 سل اب جا وا یعولعم كناشاب ناد ويف یب د الش اب هغ ال رضاح
 طف ردق ول بن ءوس هدنقحا ما كن هیلعلود بوراو هنسودرا "مملکنا

 هد هلآ شلیا م .ایق هع اتقا او ما را ا هن اےوکح بولسا هدنسوداو ||

 قا ود بورل وا لباق یع انکا هللا را زوس والام و كنن ادن امو هریلکتا |

 ردق هاب چوآ ن دنع داوا روما دكا و 4 اج یراکب ندنفرط |

 تار < هو | زال وا ملسا هنس ودنک ها هيا ییبس كرا |

 ناب ایعط قعج ها داک هد رزوا هیلعناود نافس هلام ايف + هراهح

 در اکر لد هتعاس ج وا بولوا م اتجحا هلا هروا وب گولا ردشعا

 ققلوا وا ملست نیلحاءص یسادر ۹ یدبا لکد لباق ییتسلو عاجرا |

 میری و ال مدد كردا لود نادناموفو دهعن ا نادوف هوا ||

 هلا هطاحا ندسنفرط رملکنا یسودرا هیردن :کتسا هک لوا هیفام مم
 هل اسمو ای١ یراکج هدنا راد شا هب هبراګ هدر دت یکیدلرپ هر |

 "ریلکنا حابصلا لع اما ناثاوا فیفوت هدنلرابا چوا حورش» هحور

 ٠ ردشفا# ین هتنادناموف ||
 كئنادلاموق هلاکت جد | رها یکیدلبا یفیفو كم رک | رادرس هدرصم

 یی رلتیهو الاخ کسا كر هک رب هب را ثا ی رامدآ نالوا شعا افتح

 ىس هل سج ها اصلا هرات نواک ید ارعا یک ہد هر دنکسا رای دلا وب

 فیس وا طقف رلید تیک بوقیح هنا دیعص هرزوا یر هعدق تداع

 قرلوا مجاز |! ض ره هدلوصو هر ھد هد 3 شا تعواطموتااخد

 لا كاکفا ندننیهچ دیعص ید ك ناعع یحاص رد شقا تافو

 رددوا فلت هدب یرکسع دوارا نک رولک هرصع هدتعاطا تروص

 نسیم
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 E كس هلج هددوهعم مو نالوا نیعلو شل وا بلج هب هب ردنکسا 0

 ۱ راعشا هراس ن ناد وہ نالببم مرکا رادرمس بتاج یرلغا وا ساحو ذخا

 | رادرس روض>یوک یلاص یک ر نوا كنهرخالا یداج یدبا شل
 ۱ هدن راک داک ارا ناساو هدرصم هزاوید نالوا بدنرو دعع هدیمرکا

 ینادلو اهاک آند هیضق كب لس تایدوبا قجابوئاوا فق ولو ذخا لح
۱ 

 ' |إ ندنش دلوا شيا امسا هلءارارف هاب كرا ماکنا ناتو هد هرج 2

 نسخاكنا رحا یادوی وفه لوا هردانسصم یسابشاو لاوما

 ۱ راک رد یر 5< هدا مایق هت ایکو هراج لر رلکدا ید هدنرانفرکو

 زا هرزوا كيك هر هطا ام شد زور دنح ینادناموق شاب رکن وندن داوا
 ۱ اش اب نادویف ین یس ارجا ل ماوب a ذو < كلا ندب دنا وب

 | تفرکو ذسخا ارعا یهدربصم حورمشم هجورپ هده سیا شابا موعت ۱
 || دوخاب رارف یک یرلق دب وط راک هد هیردنکسا ندن رلق دلوا شل دبا
 نا هلی-1وا راکشامعا یراکج هدا رادتنا هملط هاج ندرل ملکنا

 اشا ن اد وي3 نبه هنکب داک مزال قاف اب هنس هراح ی راتف رکو ذخا

 ۱ هن اش ک یس هدلب هر ردنکسا ی وک یج درد نوا ا 0ا

 هی هبردنکبعا زدی ناکتساو تو۶ دینا رعایکهدفرطاوای کردا تعز <

 | هبهتق رف نالوا زادنا رکنا هدنا وک "رب 7 ه رام ها هنکناف هزژوا كل دیک

 | هر زوا یب دشلوا هبت و بیت رت ام دقم هدم اکنه یب دشاوا تلص اوم
 ی داشاپ نادوق بواک مدآ ندهقرا وند یدلک تارب رحم ندلوبناتسا
 هلا هتفرف ارها هساکشرا تەجر نوا قلوا علطمهنارب رحم لام هک اب وک
 هوا یاعنود بوون ندناوب هتف رد نکبا هرزواتع رع یر کس

 ك نام یواجرج ن دنرا لوڪ تاکب دامین وتم او ا هجوت ۱
 تودنا عطف ىلا كن رب هلا هلاب و مادعا یی رب ند را وب اه هلا وشد

 یک ویا اق نادن راک دابا مایق 4 هلت اهم با فیس لس داما اس

 اوت وكب نام۶ یواحر َت مو” هنن رزوا كرلتا راحات و هصز

 كح وکو كب دوجم یناوالعو كب ناسهع رق عسا ن دن را هلو لاک مهار ۱

 یواق رش و كب ناس و مادعاو لقب اد مه | هلا ك دار

 ذخا یرلفشاک ناسٍولسو یلعو ناعع هلبا كب دجا یرالیکو كب دڅ
 یب راک دلبا لاصواو لقن هت وباسمه ن ویلاق یل رابنا جوا هلبا تف رکو

 يک عا
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 هکعا كر کا نس هءطق دیعص هرزوا كەر و وکر و ر عوطةم هجور

 یرلنم لوک هدنص ال ساو عزت ندرزسنارفلریصم . رلیداواروبحم

 هددیلءلود در كادامراداهدنزرط را تالاا یساروب هلادرطهارخارابد

 كاوا یودرا هد هراګ نالوا عقاو هلا ر هلو ندان یییداوا ررعم

 ندنمادعا لر هلف یدروشود هنارخ اتو نالکشم یثدایمارهفاو قرت
 كا فیاکت هیوشم لازبج نس هیلخت لرصم الص مرکا رادرمس هرکص
 هد-لو و تقو یکیدتا ذاحا هطساو یراکب دامو مهارا هرزوا

 ةر قانشا ق ا دا نام کم نک دک
 ونه هد هساا فا دعو کج هدا تدوع هل واتا یسودنک هلا اتنا

 هاد یراودرا 'راکناو هیلعتل ود هلتهح ییدعا لوو یرو فاك

 یمک> كروکذم دسعو ندن رلفداوا شلا یربهم ابرح كرد تکرح
 تقولوا اهد هلتهح یرلقدم هلوا نیما ندنلود اما هد ه-دا شمالاو

 هت رلودنک هدا وب یخد رز لکنا بودا تیاج بلطو تااخد هر ر لکتا
 عبا هب ول هسدارف كب دارم تق ولوا هبلع ءانب راب دا شعر و زو 0

 یدا شم رک هنس هاج "راکنا نعم ید یهاط كب مهاربا یک ینیداوا
 قرهلوا میان هکر مهار یدیقاط كنا هدک دعا تاوو كم داره اروم

 هد هسا رلددتا تک رح هده لع رزسدارف دکار لا هبه السا را

 | هدنربتخ ددو حك رم صمو رل,دنلوب هدد ۾ ونعم ناچ لر ریاکنا یھ هح

 ہرزوا ك- ٤١ یر ءاثیام فک هد هب رصم راطفا قبا سلا یف اک
 كنزا ادرس نگرا نظم هت دوغ .هن داهسرد ن مرا ارور +
 ۱ د" صعب ییالوط ندنگیدنا فقوئو ثکم هج هدابز گم

 شح وتم a دسر كلا یب كبر#ع ىلا ق یدا را شود هب ه.ش

 كبمیلس باندوبا بودیک هشنناچ دیعص هلیس هناهب راخذباج ندنغیدناوب

 یدرود هالوب هرزوا طاتحا هدلرنم ید
 درط ند رمصع هلبا تف رکو ذسخا كلو رصم یایما م-فاولافو
 هلبا مرک ارادرمم یتیم هنک و دنا شلک ها ندتداءسرد نوجا یرادیعبتو

 ورسخ نالوا یسیاو رصع هدانئاوب ردنا هرم هدنرلثب اشا نادوبق

 قارع راش شعب هدهار یاتئاو كمروتک هربصم هلنا یالا ییاشاب
 ندنف رط اشا ناد وق ی رایضعب ندا ما هلیس هاسهب كلا بد ۳

t~ 9 ء AF 
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 لاجر هنس بص اشو رک اسو تاضقو اشاب ماقاقو یدنفا

 هیلعاود نی رب د ټا د هد-ااح یرلقدلوا دوج وم یراغا قاجوا اموعو
 یاش راحت نوک نشم هلا الاو یالا ناثلوا بدر هرزوا ییدلوا

 ود مرا عاب سالا نيبو عقاو هدوبقب وط بولب روتک هٿ واه

 هدنیشنلد مقوم نال وا ( برط غاب ) یماما رات بولوا ف ورعم
 فرشت ید دج رمصق حد میلس ناطاس دنرافدلوا ماراربک هفقو
 یدناف ملساو ضرع هب ودشک راح اتم كر دنا

 ررفه یل ر یا ودان رد نوجا ی رسو حج كەي رے راظوا

 ندنر رب یی مس ص هلیس دیعاد ته اسم هرگندکن راق احوا ندنغب دلوا

 ها اد یس هک یجنر اخیر ا یار ا ها
 لاسعشا راکنشف یف اوهو دم رکسد عاوئا هدنرزوا رللاص هک جاقرب

 ملس ناطاس ہد: اشاعو رمسبودا ذا ګا هب رغ علانص هلاداعاو

 ررداح هدنفارطا د نو االک و هلا فب رشت نیک وڪ یا ناخ

 ناسحا هزیف و یاب اطع هرلق اج وا ند هل اه شب و و شاروق

 ردش روس

 ی راب یصاع یرا هب هیلعتل ودرلنم هلوک وربند هوا یک ہلاوحا لربصم
 فیک هد هرریصم راطقا تولوا کشم و بلغتم هدرصم قر هل وا عیطم

 واتوف هنس ِتموکح هد سصعو رارول وب هدنس هبع اد قرمصت و ءاسدام
 هدهساروااق هدرصم هلا تعواطم ضرع ید اطر تقو ین دل وب

 هنس لر زوا نوا بیت بویچ هنا دیمص هدلاحلوا یخدیفاطرب
 نح ام ندنمو اعم كرد ا همدادمو هل اقم ید هدق دّلوا قوس رک سع

 هرلیغاشا یخدرلنا هدد وع رکسعو رردہک ردق هنادوس هسا رارولاق

 | ةا دیعص هل-هجو لوا فرط نالوا بولفهو بلفتم هدرصم قرط
 مدارا هدک دتا ط.تص یرصم راپا ٥ رو یدی دولوا بهاذ

 | ینبدنلوا نام هدالاب لر دک هنا ډ ٤ص هرزوا یر هع دق دو

 | بلاغ ر نبسنارف هج رک او رایداب | هراګ قوج كب هلرزساارف هرزوا

 دی بوم E4 کب n ا ایم یدیوص لر هاک

 < هجورپ #
۳۳۳ 
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 قيلت هنن درک ندنوامه یرطهنوسنحاحو یسهعطاقم بلح لاک ولاراد
 شوت یلکشیآ هدنسهرادزک رعو طاح هلبا ساملا یسهرادهرزوا كغ
 ینا نوا ند: رط نا طاس ہدلاوو كب شب یرکب هلا هز وآ هعطقر

 هلا یارما "مملکناو شارو ادس هاو ناسحا نوتا قلش ورغ زویشب كم
 بسانه یجد هن ول طو اط ریاسورادب رش عص رص هل اربح یسهررکاسع

 ردشلردنوک ر هر ده

 | هدقدلوا لصاو هتلودرد یربخ یک كن هردنک سا حور شم دحورب

 ماتم اقو یدسنقا مالعالا حش بواوا باکر یک ینیدلوا هدرام ایپ
 هرکص ندنراکدشا ناحوتف كيربت هلءا لوثم هنتوا« روض> اشاب

 عف او هدنف رط کیا كنجا زاغولو یدناوا بوتر نیبآ رهش هک ترد
 یورو یدنلق رب وئتو نیبزت هليا كنراکنر لب داقو ع ور هنا اس

 یادص وسب وس بولو | اشاغوربس هاکج د نم هلب راهباق یتربسهج راک رد
 زاساد"هلواو فرطد فرطو یهیه دناو لاصدا هر هرهز تالف ینوژابس

 قوذ بوراقیج ندلکوک ییادرف ع ) كردبا لیهس ناوبا زی رهت للاب
 تو اف | هلوا ۴# مل هدا قوشرپ یی هلن دع لد هلو ى # مم هدا

 ( م. دا قوع زار هدن ايس لزم یردک *# لوصو زیرانع هب یداش

 ناس باب ف ین داو یعاو ات رب و رم ده ترد هلس هم نصر

 یدلوااص>ای

 دهسایطتعم ( ارغ دف ابزاغ رهجنم ) هن اقا كولس ناطلسو
 یعکتلانوا كنالوالا یداجج قر هئلوا هوالع یئاشذ ترس ناونعیزاغ

 یدنلوا دا وید یزاغ هدر هبطخ یتوک هعجج
 عماج دجا ناطلس یس هغ رشهءوسک كن همرکم دمک ورید هنس جاقرب
 بوتلوا لاسرا ن دم رط ماش هللا لاعاو حل هدنفاور یی رمش
 صال“ ندند كرا نیسلارق هرهاو مهم هتساا هد هکر اس هس ول

 یدیلاعا هداشاو تولا دنلاسرا ندنءب رط ماش ندنکب دادیا

 ععاجدحا ناطلس هلبا الاو یالا هدالوالا ید اج لئاوا هلو ماتخ
 هرم بذ اج [ رج هدهب و لاصباو لقت هواه یارس ندنه رش

 ردشلدا لاسرا هپ همرکم هکع ندارواو
 هب ردنکسا ندنفرط اشاب نادوبق یتوک یخ یمرکب كن هرخالا یداج
 مالسالاحش هرکص نوک ر هلغلوا دراو هیلاعباب یرارادخاتا كس هعلق

 ےس اب رسم
 مس تم تست



 هرکاذم E O a فلش راه> ىجا نوا كل رحالا دز
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 ل اکلاب نیل طدارش نامه هلکع | بلط هکر اتم نوک حوا هرزوا لعا

 || رخاوا هرکص ندسفدناوا اضعا یرادنس نایتسا قرەلوا مس رارق
 | هسلارف هلا علا و هل ی 4 ردشکسا را رسدار ۴ درخالا عید |
 نوگآرمصم ةا كرایلب لازمح امدعم ونه لارج قحا رد را یک ۱
 طارش لوا هرکس نکبسذماغ| لوبق یطئارش ینیدلوا شابااضما |

 هل-تهج یتیدلوا لوق ندفرط ورب یخد هرکو ب هدلاح یکیدلبا بلط

 هکم روثک بواا ییرایشا صوصخم هنن راتاذو ینیرلح الس هکلاب رازسسنارف ۱

 4 )هاخ هبج قلم اروا قرهلوا هداج كل هیفررکس دوخاو ردرد هدر و

 ادعام هلته یراق دم هلوا لتا هدصحر كءروئوک ىش و اتش قلعم

 تایهو لاح یراذدل و ۳0 راک رمل ارو هلا نالوا دوحوم هدنناعل ۱

 هدو لااسرو تتک یرلک دارا E هد هر رصد راطفاو هرزوا

 هلا یرلتر كنكاعغو یر هطدرخ كئس هءاق 4 ردنکسا یر واصتو |

 ها راو ایشاو لاوما ردن قلعتم هم روهج هسدارق لصاحاو رار ۱

 ںوق:ج راناو رل دیک بودا جاست ھنن زا رومأم نینففنم نتلود هلیم اغ

 رلندت | هعساقم ولهرملکنا هلدا هلعتلود ی ریظع ءماغ و رکص ندک دیک

 هج وب یدیلوا شا لوبف طارش كرایلب لارج امدقم ونم لارنجرکا
 لقت هب هتسنارف به هرقو یایشاو لاوماو ن افسو تاب#هو نوظ

 ول هسنارف ید یدانع تونم لارخ هتسنوا یدا قح هلوا شاد ا
 یدلوا 2 "یشرب هعسا ندوب هدنهح

 هدرصم هدقدلوا لصاو همرکا رادرمس یربخ یصالنعسا كن هب ردنکسا

 هب ردنکسا هلءا هد هوب ن دفرط اشاب نادو قو ر د شابا نیا رهش

 لكتنادناموق ریلکداو نادومق دج! نالوا شالا تلاسپو تفایلزارا هدنراهبراحم

 ندنراق دلوا شمل مازرعا هنداعسرد لاپ وا مان نوسنجاح یرداوب
 مهسرب واضاف هسک شبیونسندهب اها د فرط هنا دوق دجاهدنراتلصاوم

 واضاف هسک زوعط یونس ندنفرطناطلس هدلاوو رو هورفو كالحو

 ک راد
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 عظق یس هع“ ر تاتسساتف نالوا هليتلود هتن اما ام دوغ كن هنلعتاود

 بولوا نف هتم اریاو جاتسطا كن رلود هزناکنا هللا 4 تتسۆز فرح ینلبا

 هدامر هفشب قحهلواتشانم ؛یداب هدننب ولاتیارسا هلا هیلعتلود هتخوب
 رضع دنولع ول هزلکنا قاتا هلل روهج هسنارف كناناساو یدیغۆئ
 اب وروا هللا نادنق افنآ هزنلکنا ی J ؤد هیس ور | رخ وه هک وتلاح یدنا

 هدکعا ماود هر زا ةدنزلب وا دساارق هلباوا هریلکناو یدلناربغت یتهفتلوب

 ید هنس هلاکم هطاض» داوم یرلضخ مع نيف رط هد هرو دنول هدا

 هد هلا یاب هن واتس هد هب ردنکسا الاخ هجرگکضاو یدیا هدکعاماود

 یشیاهب ردنکساو یدلش الا یخ هلون تاھا ید فا هدده هاا تر رو

 اینایسا یک ییپدشوا هلاصم هلبا وا هسنارف عبطاا هدقدلوا ريد هجان
 E رق هلبواو هنغح هوا شالوا تایسانم در دج ید هل تاود

 لتبس هوب ندیدم هنسدا ندفع وا تبسانم دد هليا ولاا دسا اوہ

 اساسا هدانناوب یتیم ,aL داروک قوا ا لاح باج ا یدن دیا

 دی دحش هليا ل وخد هواه ناوبد لر هلک هت دامسرد یراذکتلصم

 هنت اعوقو هب ۹ هک ردتشا دا همر ت الم انهم

 ( هراس علاقو و یریههلو ج كوردن (
 هد هز دث کیا هل دیمارولک دادما ند هسدارف ون لازبج ح ورشه هجورب

 دادما ه ه ر دنکسا هدهساا شلبآ م ايق هدصعفادم كردبا نصح

 یجلدشاوا نام هدالاب یرلیک یسلارف نالب راب < هدک د هرزوا كم و

 نتیتشط هدلح اس هررد تاتو توپ هوا قوم ا یاعا هرزوا

 رد شود ریا هت ا وا هریک و دیس ست بوم هراقیح رک Cs هر هر

 بوسک, قت : لدستالودج یکهدناس هرایلوآ رس  هبرام هللوک ید امز ملکتاو

 رک سد ید هددرط یم هلنارلادنص لب وط لر دشل رب لوک یکنا

 بورک هئلرک ربت هرام ید یزهیولاشهیاعتلود هشرزوا كنون رایدکو د
 هلا هرن چو توط قه زدنگضا ن دق رظ ره یرگکخاسدف نینلود

 ندق دنا وا رتشسل و حت ین هعاط یه هلاروص وب رلیدالل اب هکنکود

 یدیما كك دادما ند هسنارفو یدلعیص هدانژ كي ززسدارف هر ص

 قردلوا روبج هناوتسا زمس هراح ید ولم لازج نادنغب داوا عطقث ید



 کھ ندا | ردفمالوا روهظ یانرمس ثاذرب هلی وا هدنراناسما شور هر

 ۱ نادوفو مرکآ راد رم نوا وا هدنفرط ره یغالوق كسك ره هدانناوب

 ۱ را اکیس ربا كفاح هک دلک یررغخ تن رهظم ندن رلف طظ اشاب

 | هجورب كناشان نادوف هلبا مرکا رادرسو یدبا هدقلوا رادیدب ترنم
 | فرط قحا وا لصاو هداعسرد یس هراس رابخا یرات رفظع حورمش»
 هناشاب نادویقو یف.تس رهوح هطبق ر همرکا زاد رم ند هناهانش

 ۱ رهوخم همطق کیا هنزلنادناموق ساب ریلکناو ناغت هے طور رهوخ

 ۱ تابراع ید اغا ورمم> یساد تھک اتشاب نادوف ید شاردنوک ج

 ةلیرازو هنر هنس هدهع ندنک,دلبا تلا ب و تفایا زارا هد هسقاو

 لئاوا نه نزسهکمسک قوح بوناوا هسیجوت یقاصس دیمکنزا
 ۱ مدیا ابا یا م الو ال ایا

 افعتسا ید نعص حازم ع نکیا لام ردص یادم هدنوبامش یودرا ۱

 بصا یلاع ردص یادم هم یدنفا ناعع نالوا نوک هرداعسرد هلا

 اشا ماقمتاق هد لام باب نوک ییا یرگب تالوالا عید قر هوا
 | بلج هل واه روض > هرکص ندخ داف تعلخ سابلا هدروصح

 هیاشاب نادوبف هلبا مرک ارادرس ند هناهاش قرط قرهلب رو: توعدو
 نیلیو هدافا هیس و E دفخ تاصوص> نالت مزال ی هدافا اهان

 یداروب ۱

 اد 4۶ تا هدهع كب ليعاتعتا یدهز لوا زوخ ارش نوک لا 2 و ۱

 كب دي« هت هداز اشاب ترع هلفتلوا هيج وت یااما نامرف هل رازو بنر |
 ۱ یداوا لوا روخ ارم ۱

 E هما وا نیت اد دن نس a او دکل زاۋا زن هکنوخو ۱

 ۱ اردا هلتغا رادرتفد نصل كياذرب ند هالقنا ود لاغر عظاغا هلت ھهج

 ۱ یی دنسنفا فا زمس بما ه صاح هناسرت اةنا ت یه دعا دنا وب ناخ زال

 هلا دنا ناسعع هان رور روردنخو یدنلوا تاقا یرادزنهدرنهه

 ةن ورايدا تعرع هزت بناج اسکار ہرا هتیفس هقشب هقشب ریازپ
 رخ جد یدنفا قطصم هدارغارد ییسطا رهشنیکب افاس هدناواو

 ردشلروم نییعا و بضل یسضاق
e gp ia ger” ۰» nama س ی و ف دس 
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 یب رودنک بوراو هدیشر ردیارارف هلبا كرت یب هعلق نیا هک بویمهلوا
 ردرل ڈا ملسا هل رکاسع "ریاکنا

 بودا نيکو ظیغ راعضا هدنق> رازسنارف رادوانرا ور ندنس هعقو هاب

 ذخا هلناراکدت یردغ يکیدتا كنهترابانو هد تح یرلب رهشمه ودنک

 ران الدرب و ناماو یار رارب هلیسلوا ییببط رها یرالوا هدندبیق رات
 هدهیمالسا تام رازسنارف نکل یدا لکد لسفگ یرلع کاله هدنف>

 مرک رادرس هلیوا لکدو ینغب دلوا یرثآنو توق هجردهن كناماو یار
 كنسهدرکسدوانرار_ كأ ضقت ییناماو یاركناشاب رب روم ام ندنف رط

 هر هدوهب ندنرلک دلیپ ید دلوا لک قمزو هد یه کدر و

 هن رکاسع رلکنانالوا نمد هدان زاهد هن رودنک لر هشود هرللود ہیک

 ردرلغل وا رود لسا

 دنافسناتلوا كرادت ندنذ ط نیتففت نیل ود رار هلب رکسع رایلب لای
 ییدلیااضءاكنا . ردشلیا تع رع هی هسفارف هدف لوالاع رابکار

 هدقدنلوا فاکت یس هبلح ینه ردنکسا ید كنوع لارج هلا ط ورش

 هب هعفادم هلرساطعا درباوج ارازنفا هئیدیما رواک دادعا ندهسذارف ونم

 ید اشاپ ناد وبق هرکص ندک دیک یسهفرفرایلب ندسنگیدرب و رارق

 قییضت ینهیردنکسا ریلکنا هلبا هیمالسا رکا ع ردیک هفرطلوا
 هلیقب رط رعصق ندنزک د شد وس یک یرلکدتنا عاج هدفرطلوا نوا

 هب ردنکسا هرکصن دن اقا هد رمج زوردنج ید ےدنهرک اسع نالک هرم صم

 ردرلْثلوا مارعاو قوس هئفرط

 (لوبناتسا عباقو ضهب)
 كحاتفلا صل ب ولبج | ىلا ما سر «دنشب نوا كم رحم
 سرد ندنس هراسع ( یضالاق طرشلا ولو ) عقاو هددشح دن

 ماکی هلا سر رايد فا هجاوخ ندا تقایل تابا كر هلل سوک

 روهشم نالوا یردارب كندنفا دشت قییالاب یسیرب ندرلنوب رلپدلوا
 لوغشم هلبا مولع رمشن هدنفرط حاف هدیدم تدم هک ردیدنفا محرلادبع

 ترهشو ندا اوناو تلزع راستخا هدنرع رخاوا هرکص ندفدلوا
 قوا وا تاغ سل لی عاق و نالوا ی: ند مت نم ناسا
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 | بولوا لا هرازو دسر قرلوا رواد یرد هدلاح یییدلوا مدآرب یاس

 | رسوم A ۰ رک و ۰ ءددلوا یروظتمو نگ ؤ٥ كمرکا رادرمد

 ۱ ردشابا نرسابه هی اناروما *ءرادا نايه هرکصتددلوا

 | ریاعشو ندلوخد ءرهش هلیا مظع یالآ كمرکا راد رس یسل اها رمصم
 ترمغ قورع قرهلوا نون هرزوآ طارفا ندننالعاو العا كن هیم السا

 ۱ كناراصد یرلفدلوا مکلد هدف و ول دسنارف بواک هاج یرلبچ و

 ۱ هساامر کا رادرمس رابدلیا مدت ر لاڪ رع هدنفابس اعدتسا ییمادعاو لتف

 ۱ تو دنا عاد یر هیعاد ولردوب هل اراّمخا یی :هکلسم تلادع هل ها

 ۱ هدنن امز وله دارد هه e 1 ىلع هنا رانصنو دوهد

 ۱ ییالوطندرلنوب هل ا راق حسن و ٩ هم < نکیب ان اک كناعوقو نالک هروهظ

 ۱ هدراصوصخ ر راس مظعاردص یدلیاعنم یعامسا كس واعد نالبوق هاديه

 | تەسو ۾ "راک و تیما ه هماع ندنکیدنالولس هتلادع هارهاش ج د

 ۱ هعهو تکرب و ص مطع هدهب سصم راطوا هدنف رط تقوزا لر هلک

 | یدلوااغور تع#: و رورس ناب هدهارا

 هرزوا كمك هثلحاس دسر هرکصتدتماقا هده رج نوک ترد قف ۱ رژ

 دن اودس یساروا هلبا لسد ین٠ رج را "رمساکنا هنر اک دتا تارح

 "رب اکنا زا دقمرت هدنک وا لئسودرا رسد ارفو راب دلبا ذاا هاکودرا

 تک رح هلب رکسعودنک اشاب نادوق ید ندنراهقراو بودیک ی رکسع
 ردرلشماو هدیشر قردهژوا هدناروا لرکسع یاو ززسارف بودن

 ۵بق بس جاقرب هلا كلا ر هطایمد نک رواک ہرے اشاب نادوف اهدعم

 رادرس یار دنوک رکسع رادقمر خد ندنوبامه یودرا بوردنوک

 دوانراردق كي کیا د مرکارادرس ندشک و دبا شابارب رحت همرکا
 شّلوا طیض رلجرب نالوا هدطایمد رفلو یسهبصق طایمد هلکم ردنوک
 تونایق هاسهعلق هب زا یرکسع نسن ارف نانلوب ظفصسم هدلاح یتیدلوا

 ند هیزیا هليا ناماو یار یرانا مرا راد رس هرک وب یدناراشلاق

 اشابدجاو شهردتوک هطایمد ییاشاب رجا نارعمریم هرزوا قمراس هیچ

 نیما رازسنارف هد هسا شعرب وناما هنن رودنک هجوم تب زومأم

 + بویملوا #۴



 ام دم نکل یدیا راکرد یرلقج هلوا روب هکغا حالس

 قم رزساارف ید تفواوا هدهتسدلوا یصار هنرلع | هيل یرصع

 یرلک دمهدیا دادما هرمصم ند هڏا رف طو رابد هسک یرم تم تویمهتسلا

 یدشالدا هل الدحطا تر بوییروچ یراهرکسع"وق یهدرصم هلته |
 یدیآوا شعا لوبف قاود هزاکنا یطدارش یتیداوا یار كر هلفرک او |

 یکیدس اا قوس هن رزوآ ربصم هرک وب بو یس هلان سهم تفولوا اهد ۱

 ۱ رواواهدازاهدیذوفرش ان هجاب وروآهلنا لاعا هدنهج هوش نهن رکود

 یدیازلوا جاتح هنساطعا هیلقن قراصم هنب رکتسع كرابلب لازچو |

 تقفاومول هساارف حد هدنرلکدتا لوف یطارمشلوارا ریلکنا ندهرکص |

 هدیدراسخو ناشی رپ هب مو نہ هبرطسع "وق یهدربعم یدیاوا شا |
 هالو هد شوا مهر بوگح هن هسدارف هلا یسو مانو ناش نزرسعلوا ۱

 ررمط ندنرادرغو دانج نالوا عقاو جد فرط یا لبصاا یدروا |
 كرمصءنوساوا هيدا رولوا لصاره هعفد و هلته> یرافدلوا شعروک

 لبا مک نفض لاج رایلب لازبج طقف بوشود هنیرکف تقفاوم هنس هیات

 میان یدیاوا ۱

 م میک
 توست

 هنتففتم نینلود یخد یتسهیلمت یراصم هتشپن دف دلا سه اخ هبج ودا

 ردشیایا لیگ
 با هل یرمصم رزمهنارف ینوکی چ زکس یرکب الرقص هلواقم بج وهرب
 نون هب رمل وا فیروت مالسا لها هدب راقد الشاب. هکلکچ هب همج

 | رایدلوا ردکتمو لولم تباغ یراصن ندوک یتربغول هسذارفورمشبتس مو
 2 وج وخ هیم السا رک |هییع هد و ید فیظت بولیجا رهزاعماچیساد رد

 اشاننادوبقو مرک اراد رمت دلو الا ج ر*رغو یدال ان هکمک بولک ءربصع

 د یقرموباو اشابیهاربا یسیلاو رکب راب دو اشاپےھاربا یسیلاو بلجو |

 یایماو ها! ءاود لاجرو یزامنا یرصل# و اشاپ رهاط د وانراو اشاپ |
 | یروپنط ن دن را هل وک كکيدایم ینوتمو كب مها وب ندو رص
 لخاد هرصءرلفش اک یلیخر هلا اما یلاثماو ینلاو راکب نام سیدر و

 رلیدلوا
 ندنیسل اها هزغو ندب رع دالوا لبصالان اشاد قم وبا هیلاراشم



 سس
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 .ندحابسص ینوک ؛لرفص هلسهجووب بویلوا یلاخ ند هل اففو
 هدو راک یاو  .ی داوا دنع هب را هديب رغ باج ردق هماشخا

 هش رل هک هوه هډه نلبسجو دوروو لوخد هریصع ولناعع فن شد نوا

 هنووایبیودرا هه ندک دا قوبحهو ی نو كعک و نان هلبادومص

 یدیاراشعا ندوع

 ندنرلکداک هه رج رب ر لکنا هل ااشاب نادو ق نعد هب رغهفرفنوک لوا هنو

 || یدلباماوذ هپ هب راج هدنهج لوا زور دنچ بودرکس هفرطاوا رایلب لازج
 ندفرط لواب ولی هئدناح هلق رکصذدک د لک هب هربج هسا هب رغ ٌةقرذ
 ۱ فر هلو | عط نم درو دا ندحراخ قارآ ندنر لک دلیا رص ځیر یم د

 یدلوا زالو تایورسشمو تالوک ًاعودرهشنورد

 رب سا هلیسو درا بول هدن-سهرا سس |یکا هل جو وب رایلب لازبح

 ها a ضد نوساوا هسسدا رولوا لصارهو نطقت کج هشود

 یکیدلیا لیک هلکا نفیت نغیډلوا مسا نیرط كف بو دیالرت یرمصم
 هرژوا كا ۹۳ یربصم هلا هلواهمر هرکاذلا یدل هدب رح نآود

 اشاب نادوبفو ك ناعع ندنفرط مرک! راد رس ندشدل وا شلر و رارق ۱

 نیس صح رم نع” لاربما ندنفرطوا رملکناو كب نسا ند: رط

 فعض ٌهجردر رسنارف ع۱2>الا یدل هل راصخ رم نسنارف بوئلوا

 نایمرد رلفیلکنرغا هلنا زاقوو نیکم لامک اردیارتس ی راسو امو
 هنن لودنکرزمسن ارف تماهن بولیشارغوا هلا لیدعتو حرج ندنراکدتا

 هدیسشز هلبا ی زاهناخهبجو ی رابوط هخرجو همطساو ايشا صوصخ
 كد هبجراو هیه-سنارفو كلدنا لاصفا الاس هنب راناول هسنارف ندارواو

 هدنف ظنوک یا نوا هلاطرش كارو ندنف رطنینفذتم نینلود یرلفرصم ||
 ۱ كع رات یلیکشد كند رو هجج هساارق كرهل رب ورارق هئ رلع | هل یرصم

 یمهیدالیم ٌهنسرب زوب نکس ك عفاو هدنروډ سهر هش كنس هنس یخحنزوفط

 زو کیا كی, ن الوا فداصم هننوک یجندی یمرکی كنسیکنرف نارب زح
 اضما ی رادنسناوتسا ,ددنوکی چلا نوا كنم رفص یسهنس ىلا نوا
 22 10 ابن اا تای یکتا اشا نادرو مکا رادسینو
 ردشعلوا قی دصت ندنرلفر طرایاب لارمج
 شلنابط هجراب رب هدب ول یرارونفو سأبهجرد رزمسنارف هک و لاح

 سس سوسیس
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 حس نویس نو نیسان

 ید
 كم رع هرز وا قاط بوروا ینوبا یودرا یک ینیدا كر هل ام دم

 ند رص هلب رک سع "رسسنارف « دب رک كينکس یتوک رازاپ یچندرد
 قردلا سرد ندنس هعقو كر هلق هسبا نوا یودرا ی دیس

 هدئعم مرکا رادرسو ىدا لکد هدالعغ یک یکلوا ندشد)وا هم

 یتکرح كلوب ا۳ یودرا بوئاوب راطباض ولاب وروا زار, و راس دنهم رهام
 سلاسد لر رسنارف قرەناوا قیف و ۾ رح نف دعاو بت ی نکم

 یس راوسو یدرو دیاتکرح هناراکطابتحا هرزوا قءاغادلا هنس هب رج
 ہیلپ وط هدهکر ءء١ ندنغشداوا بااغو هدان ز هلتتسا هنو راوس دساارف

 قد هلا هدنز رط یبوآ هسا ند-هلوا ف ده هنآ در رسارف

 هیلصءا یدیشملوا بدتر راهرواثم هدنروص قجەرشاش یررسنارف
 هکناخ ( هافناخ) هدب وقیچ ندرصم ح ورشم هجو رب رابلب لازبج
 ییهجرح لاحرد مه ر ڪڪدتا تا رح هرز وا سباب ن داو ه:درط

 اشاب دغ رگسعرس هلا بوط هعطق دئح ندنس رو اشاب رهاط

 ۱ ناو رزوا ر رسنارف ءو مایق هک ج ها تکرح

 مهار ه داژ ۱ میش مر وادم رم ی راک دتا ماعقاو م وع

 ادیت اشیا مدد تباثو بوغارپ ہ دنولامه یودرا زکر ناشاب

 یهیعالسا رکاسعر هش راهب رح عقوم یسودنک بودیا هلو هیصوت

 یرازسنارف ندفرطره بوباب یی یراوسو بیغرو قیوشن هاو ربص
 بو رشاش رفارف ن دکب دابا بیهریو د دھڏ هللا هط احا

 هل رللو اروبګ هتعحر اب ولم ه رکص ن دنعوقو هر ڪک تافلت ندمفرط

 سی زم هدره-ش حراخ هرزوا e تدوع هرسه, رایلب لازج
 ردا تکرح ورلبا هناسلاغ ځد مرکا رادرس یدا تردابم هن رفح

 تب رفظء بو مات نافلش ین ةنم هدیشرو طایهد تالل
 یدلبا رک دن نن کر ح ورابا جد كناو رشات "تهی نادوف یهمداو

 رراکتا هلبا اشا نادوہق ب ولک هب هیاداع نونابه یودرا هدرعص لئاوا
 ید دا هدنفرط یکی تالو رلیداوا لصاو هب هباجنا ندیب رغ بناجخد
 رای دلش اب هطالتخا 4. همتا و هررعص نیا ی

 هب راح رەد هب یک ع بناج هاکو هب قرش ب اج هاکرزمست 1
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 هنسودرااشاب نادوف دل ات یرلفدلوا شابا تکرح ورلبا ار هب رکسع

 یس هکر ازاب یجندرد كمرح هتس هر رق شرد نالوا یدعب تعاس قلا

 رخ ن دنفرط راسوساج ینبداوا شاک ك: س هقرف "رمسئارف ر وک ذم
 تیئیک لالاف هل و « دورلبا تعاس یکیا مالسا یودراو هلکأر و

 راطخاو رب دت یئر وص قمل وا هطاحا ینارطا كنعدو راسبخا هب ودرا
 یتیدنلوب كناشاب نادونف هب وسذارف هقرفنانلوا رکذ ی دیشاروپ

 هلحاس لاحرد اشا نادومق هناعلا یدل یییدلوا هدکلک یرغوط هل>اس

 تسدرد لتف جد رایج وط یک دروب ولاشو سصاح هکنج بوهیح

 ل ازمج "ملکناو اغا ورمسخ ادک هداننا یراق دلوا رظننم هرحا قردلوا
 هلا و نم “ډ هل راعا ہطاحا ندو رط ره نعد بوئس یراوس یکهدن رفیع

 ندنرلک دلبا حالس حاسست نوجا ناج صیاخ نامه قرهلوا نارمحو

 بولبدیا رسا هلیمات هر وک ذم ق رف نالوا بک مع ندرفن كيب ترد
 یدنلق مانتغاو ذخ |یراهودو نیعهر دق كم یکداربارب هلن را هناخ هبجو بوط
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 یرلفدلف,ص هداژ هرکو ب یدزژ ر دیا لاکا ناصف كن رار واط هژرلنا

 كما هجا هن رل هب رتو لمت هللا بیت رکسع یلبخرب ندرانوب هلنهج
 یدنارا-ثعا لیکشت هقرفر هل وا ه دنر وص مظاخءو اع كر دیا فرم

 كرروباط هلا هغاتحم فئاوط نابلوا قول ام هکلرکسع هل وا هک و لاح |ا
 هله> ی راقج هلوا نیعم هب هیلصا وق هچرکا هدقدشلوا لاکا یئاصق
 هود كئیلصا صنع هج“ دع ات ر واوا عبات هغو> زآو ا ع ولر

 كن هقرفرب نالوا بک ره ن درلنا هر ژ وا تراک | اما نمر وتک فءض
 نالواشعسا هیموکحم هد دم تدم هلل وا یدیاراکرد یی هیمار, هشنا

 دیاب رس را بسس ) ردجاتع هتفو لب یسلوا رکسع نیکشس كعلخ
 هننراسسا ل سسفارفزو قلا هروب نم هقرف هيلع ءانب (یماخ دوش هنخات

 كول هسذارف هقشب ندنیبس هنسمعیچ ندلا كن امهعو دسا هک و و
 هنااوحا ك و ابه یودرا لدلک یدماراب هنشیار

 مرک | رادرس هلا نوامه ی ودزا هرز وا ینبدسلوا تراشا هدالاب

 رایلب لازج ند-_دهیداوا شابا ترفت رصد یش جا ةه دعم لر هلک هسیلپ

 € امد
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 ۱ اا ندنسه راح هسنارف لس ناطانس 2 قح بودتا قافلا 4 رونهجن

 . شمزاد نکج هب وروب هن رزوا لوجناتسا ینتدیسودنک هسیازایاو یتسایا
 یی دلک مزال یسا تغارف ن دنرفس رم ص كن هیلعتلود نا ددغی دلوا

 شکل وا نالعاندنفرطونم لارج امد ة٥ ییدداوا شلزاب ندنفرط هرابانوب

 . زامهنآ كنفن قئرآ هنب رژوا رازمسنارف هیمالسا رکاتسع یتیم هتک ودنا
 ه دائاون کو لاح یدبشلاوا ادیب لطاب یزرپ ه دستفرط رمص» وید

 یدیشعا لدینو رخت یسهقیتلوب اب و روا هلننافو ع وقو كولواب
 ( ۱۳۱۹ هئس مباقو )

 ریلکتا هقرفرب اشاب نیسحا رد نادوف هرز وا یییدنلوا راش هدالاب

 هرصعو تک رح یرغوط هرم رهنما رپ یهیناجرربا رب هلن رکباسف

 رف هللا تاصاوء هئس هن رق یلکنب نالوا یسهفاتسم تعاسهگسنوا

 کک رج و رانا هلا مايد ید ا و ّ هش نالوا مرګ یار و

 ندنعب دنلوا طض كی هبناجنر رابي لازتج: اقم اةررصم یدنششلوا

 هب رک 48 رف رر یا داوا ش رو ھار نوعادادماق رهلوا رب>یب

 ۱ ا ف داصت هت رللوخ هرق اسو درا ارد ناد ويو ه دموق رح مون

 كن اشا ناد وبق تد ڪڪ نو ت رش امه هکنح لاحرد

 قودس هب و راب ۱ یاغود رها ها رللدنص وا وط و قوا یعواد»

 ندیالبازاض قر هوا مصاح هب رح مو تادلا هرکص ندک دتا

 یردقوارب و دیهش یردق زوتوا ندنفلخ یسهراد بو دبا قبوشن : هکنب
 شع قد هلوا مرهنم نوش نوت رازسنارف هد ها شلوا ج ورح جد
 یدینوا بولوا رتسا ریارب هلبراطباض ی ر ادعم زوب یکیاو فا یردق
 یندزریساوب ور دشلوا طض ید یرلتاوداوتام#* لوح هع رج ه۰طق
 . ردشملف ماس هپ ول ملک ا

 ح ورشه هجور ندب رق بناجو م رکا رادربم ن دسقرش بناج
 رابلب لارمج ن دنراقدلوا هدکع روب هش رزوا یصماشاب نادومق هلرا رماکنا

 یودرا هلا تکرح هسخ رز وا مرک ارادرس هل وق ع وج لواب لوا
 لاغشا یتفرط اشاب نادوق قردثلو هدنسایاح قهزوب نوصان وئام

 ياراصاو رصع نا ط3 یسقان و زسنارف ی رفن ز وتلا ید نوعا

 هللا بیر هقرفر هرز وا قوا ا هلان هک ترد یوو ٹک ی ندعور

 فتاوطو ارهناشاپ نادونق ی اتا لاسراو: قودس هن یر ا
 مم سم تتم صد ج ج س ی س س ےس



 | | رایول شو[ مودم اکو تد ەر رب ندنراک دلبارا بخش "ایه دلوا یش کچ دج

 :دهسب دلنا ت ۶ ر>ندن واوط هد هدعهلا یذ طساواعف اولا یف هسبا مو ظداغ لا ریما

 | هل رو یشکناندراقاق یک هدشلیهم هدننورپ ارانوب راق كنس هظاابئد راس

 | رسص» ی دیشکا تدوع هنواوط 4. تاغ ود ندنرافد الط س بو اج

 | كجەلك مو طلا لاری. اک ق رەلواربخ ی ندنوب رازمسن ارف یکهدهب ردنکساو
 1 , لاد يما عطف و ورررب وٽي ری یا و هثن راو A هلا دادمادیماوبد

 : یدارارتشود
 هرکص ندک دت ارب هت ابق یکیانالوا شم الطقالاب هج ورب مو طنا لاربم او

 | تع زعه هب ردنکسا باخ هلا تکر ح ندنواوطرارکت هلل روز كن هنراپاتوب
 یاد هلغلوا اد هراس س تلعر , هدنرا هفناط ها تا کب دلا

 هرکص نزدگد دتاهداما هنوا وطهلبا عضو هاو هعطق جوا یی را هتسخ ںواوب

 اتا یتدداوا دوج ور اف ردو كيب یکیا «دن ر ەنيةس قاب

 هنناسها هب ردننکسا ی رغوط هلذ وخ ن درا رياکنا قوا بورب و لوب هنلاج
 هناروا ی ی طبس هلادورو هئناع هلرد ندب ۰۳ هدنا تراتسج هم راو

 لا صباول هيب ردنکسا كردیاعامطا یراب رع هبا هلا هدیوراذچ
 شم الشاب هم رافبح هه د هلا غطو ٠ را ههلق ی رکسع هللما كلبا

 هش رزوا رازسنارف یاها زر روشاش هبهرق راهقیاف هد هاا
 هد ودنا طبص یه رد ارح رکا ندنرلق دالشاب هکعا شاآ ولت دش

 تاهن هاروا هساوا كج هدیا لەن هب هن ر دیکسا یار ا و

 "رماکن| هدشیحاو هتک هت هدنا لاا هلا لاح جوک

 بولاورمک ی یی رهعیاف نا ۵ هنعن دءلوا هده اد ید ی ی

 هزکد هرزوا كعا تدوع هنولوط هن بوسک یی راظالخ رویو

 ی رلکلکب رکنا کب دتا قداسصا ناشار یاشا یدیشم>آ

 موطا اغ لاربما هژ:يج و هتستیلا ردشماوا طبضص و دعا ن دف رط

 هدتجور ید هتساوا ن €2 ردثما» هژوا قود ھت , روم یاتشا

 شلدا مسن 4 کا یودرا هار 9 هل اص ھن "اجر حورتشسم

 هلیارقت لب یکجهرونک ھه هب رد: ا كەوا ندنعداوا

 ید نم هلئروک شارپ

 هیسنارف واوان یر وطار ه.سور کباب حد یناسلر كل مد ارث 9
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 تارا
 هلبا بیرت چولاق قوچرب ندعور یاراصن هرهیفسو و یدردنیا
 1 قو كاكا كر دباب صن سار یروررب م ا ال وقس ید هد را رژوا

 ۸ رفا رکو مالسا لسها رک یرهرکصو یدرب و تیثیحو ذوفن
 سس رژوارصعء لژیسنارف تولوا ردنا یدعتو اط دا ز كم هدنع> یراګ

 | یادت نالواعقاو هد -:ة> یراجت هسنارف كاید بیسرپ هن راتکر ح
 شقپا راخداهداروا كنا هدک دا طض یی هرج هت راب انو یدا
 ۱ یدک هشدب زا نسئارف به یهحال تام ز اواو تاس*۶ یندداوا

 هنرابانوپ و یدریک هنسهب رکسع تمدخ هسنارف یغ وج كد رایج ویلاقو
 ۱ رادرس و دعا نولیکح دنا وص یسودتک هدک دشا ط.ص یر.

 ۱ یودرا خدوا هدک دا تکرح هس رژوآ سهم هلا نولا«*یودرا مرکا

 | نالوا عفاو هد هسا دشا ت اقام ها مرکا رادرس كرەاک هواه

 هرز سلارف هدته>حر كلوا یودرا بوروط یک یم د هد هب را

 هج ورب هرکوب یدتا تناها نالعا هتامو تاود هلا تع ضرع

 هاکعا توعد هرصم سو دنک بولیفص هدا ز كي رایلب لازج حورمش»
 هدننایح ما|  یدنیک ازا ګراد هل اتافو هدهار یانثا قباس لاوهر

 ینکیلامهدننافو نیح ردشماغعاقس قمدخ یا ندنتافو هتلمو تلود

 | بصن سیر یکب نا یبروبنط یسهلوک هنب رزوا كنس لج هلعج
 هلن رکیدکی و ماست هکب نام یسددر یکول# رگدد ید نس دهن رخ بو دبا

 ترصر ییراعلوب هدننعا-طا ناک مهارا وب یس هج ق رەڵوا رود

 هد هازل دتا قلد صد یتئسایر یاکب نامید رزسارف یدیاشا

 ناو هدي م رک ارادرس یصههدااح ید او هد دیعص كب ناکع

 هشراودنک هلهح ولو ءا كرز نس اف قرهژوا طوب م هکب مهاربا هلاراشء

 هلو اه یودرا هیاراهظا نن هیمالسا ترمغ سکلاب بوی تعدخ

 ید رلذم هلوک ناسا وب دنګ ادرعص هيل ءا ردشعلو هدندیف تنواعم

 هل رکسع ولت یو او ام هاا شاب نادومةبوخا هنف ط دسر هل رهن

 هتکر د هدنهبلع رانسنارف هلجج لردبا طالستخا ها ملکناو داكا

 طسقف بواوا راعودهروتفو شا هل: هج ره )رسلارف هرژوا حورشم هجو

 ندن ول وط هر 5 وا نلک ه مهد ركع هژات كموطااغ لارعما ګرم



۰ 
 ردا تکرح قیفوناکا یخد راسلب لازجو شم | هبنت نسوا

 هلیادپشرالاب هجورپ و یدیا شابا عج هرصم به یرکسع یکهدفارطا

 تواوا عج هيا ینا ی کام نا رگ ۵ رکصن دودثل وا طض هاجر

 روصح هددب ردنکسا هلبتیعم ونم رکسعرس یفاطرب كنون قحا یدلاق
 عج هدر صم ید یسهفرف رکیدو یدهدبا هری ام هلفرطرب بولوا

 یدبا رلتلوا راحود هروتفو ساب هرژوا ح ورشم هحو ا رل دلوا

 نک رولک هرمهم دوا نودنآ توعد یکبدارم رایلب ل اربج هیلع ءاس

 وعطم یوک یگدرد كنهایذ
 : یدلنا تاوو هدج اھ صا

 ناسکسزودك ینا كہدح ردندنراهلوکتاکب دمع بهذلاوبا هيلا راشمرمم

 نی رسکمقوح ؟لردباارتشا ینوک یتافو كکب لاص لو هدنسهنسیکیا
 كلا یدیشعا مدت هثب رزوا یئارقاو لاهد  هنکلتسا صا هلی قاتعا

 هدسعان و مسج کاو حوزت یی دم او تس یسهجوزكکب حاص هن رژوا

 كلا مدن اوو اک لع هدعد ب ولوا نعضحو تاراد تبحاص هلا ت هاوا

 جوز ید ییهسفن تس نالوا هروهشمو هروک ذم هلیایسخ یسهجوز
 هدک دا لالف:سا تشک فرص تراما كد بهذلا وا یدانا

 ندتنشدلوا كب دارم هجرت بحاص هلبا كب مهار یریک ا كنس ارعا

 هدرصع یکیمهاربا هدنکی دا ٹکر ج ھن رزوا رع رهاط بهذلاو |

 هداکع بهذلاوبا ید روتک رب ارب یکددارم بوغارب ما دةم اق هس رب

 باخت 1 هټسا ر كب دار هليا هنأ كلا ھا نا وب هداروا بودا ت تافو

 تاکید بهذلاوبا هدتکیدلک هرم بولا ی یس و دراربصم هل ذتاوا

 یتییدلوا ش با یاسا كنن رای دنفا ردنا هرواسمو عاعج ۱ ی ارا

 باح :اهکل دللا حش ندلجا ینیدلوانیکو ردن بحاص کت مهار

 تادراو قرهلواذوف كررش ۵: :سودنک اعاد كب دام چا یدناراشعیا

 ضیص# و رصح هئو رطودنک یتع هدا زاهد هکلب و یس: رات كنه رص

 لوغشم 4. سواك | لر یا ظا روےعب ور رسه# د دعتم و ید یا

 هژلبادوعص م دیعص هدند ورو هرسهعم كناشاب ن هند یزاغ یراز < بولوا

 یکسا E ت واک رازکت هر ؟صن دک دتا تماوا و دو رطوا دیس ترد

 ۱ اشنا هب رمم یافس بوپاب هناسرت هده رج یراهرکصو یدا بسک یتلاح

 يک یدریدتا



 ردش"روق بوجاق یرضوط هردم
 هرانآ هلکغا ناوتسا رانالاق بود نصص هدنسهبصق هبئاجر یسادرف
 لییخ ناثلو هدننوردو رسا یسدیصق هیئاجر كرد رو ناما ید
 تکرح یرظوط ءربصم هرکیص ندقدنلوا طضو ذخا تام و بوط

 ردشاوا ۱

 ندنفرط عاص کالب هلا نوياه یودراجد مرکا رادرس هداشاوب هتشوا ح

 ییهخ رحاشاب رهاط ندناربمرمم هک هوش بواواهدکع روب یرعوط هرمهم

 بگو هدورل: اتشاب رهاط قرهئلوا بصا رک سعر اشا دج ر زوو

 ه رزوا قلوا هدو ر بک لا م رکا راد سو ه دنس هةرا كنااش اب
 هلبا هیطایص هوا راجلب لاژ 0 و رلبدبا دک غا تکرج بلا یک
 4۵ مر ۲۱ رادربم هددجعایز لالخ ندشپدلوا شعا هل یسیلب

 یدیشلک هسلپ

 هبهب ر ردنکسا ونم هل اد, < رگسعرسمب هرزوا یتیدنلوا , نايب هد الا هکنوخ

 نالوا قرفنع هدأ ارطا هرزوا قو ولي وط هدرموم هنگ تر <

 ماقم اه هنن رب نیو آلا ی یسالب وط كنب رک زانن اک

 E هدر ط سالب ك رکو هد را ل وصل رک رایلب لازیح نالوا

 یودراو شاک ردو هدب عنامالب مر م اا هیلعءاس یدونعل عج

 یمیلاها قرد نانلوب هد راوج ید هدش رقت هرصم ردقول كو نه

 یدا ا مایک هنهیلع رزم بارو قرهالج از ۰ به ناب رع رانشعو

 یب روم ًاموناطباضزمسفارف هډ کر > هتفرطب ردذکسا كنونم ةللادفو

 هل احورخ ندرلفابوق نالوا هډ هربجو هدرصم نورد كرهشود هرس الو

 هسا یرلم زس وک شال: هل وب كرلنا بود الوخد هلام اکعساو هلق

 خدر صم لاها هلکعا تاالد هنب رات ولغمو فعض هددماع راظنا

 نوعاط هدربصم نکیا هرزوالاوتمو لاح یدیارا شع | مایف کاک

 یرزمسارفیوو e 4 افا ی رد ندزازدارفو ندولرب هل. اروهط

 یدیشءرشس اشاهد هم سمر

 لارج بم هغی داوا ن داسا ص وا یدعاوق برح نف یس و عع كرکسع سڪ

 سه هدرصم حور شم +چورپ ركع قرفتم هدننک نع ھهي ردن کسا ونه

 هک عباس 4 1%

 ۱ نامه هلک ارس ۳4 راودنک بشمالط هدانا یراکدتا تعحر امرهم



>. 
 | کس هق طبا رو هدنس«رخفرط یرح لبم لا تنهیردنکسا یم )
 ردلدرپ عقاو تر مات كنهطا بدن وب

 ۱ هد یراکدلبا ثتردا م۵ 4 ه هرصاح یە ردنکسا هل هله حولوا 1 ریلکنا

 1 لر هک هالحاو سر وخ و | هلا هنیفس هراب شع رعصو رببک یداشاب ناد وق

 | ورسخ یمادنک هم رزوا هیمالسا رکاسع كنب قلا یکی دلباجارخا هیدرق
 ۱ قر ید یرکسع "ریلکنا راد ر , هرلد ول بودا بصا عوب شاب ین 5

 ۱ یدیاراتلوا قوس هن رزوا دیشر هللا
 ۱ و رج بویح ندنونامش نوردنا هدکلرب هل ااشاپ نینحاغاورسخ وشا
 ۱ ا دننودعک یا شا نیسح قردلوا راد د مر رهام هد)لیدنحو

 یدیشعا

 | هد هد و تولوایسلاورمصم اقام هله>و ییجهئلوا نان هدرز

 | ناطلس قرلوا رم قوج ك پ بودی بصانم رود هلرازو هدیدم تدم
 | دیحادبع سواجو رکسعرسو اب رد نادوبف هدنرصع یتا ناخ دو
 ۱ ردشلوا مطعا ردص هدیناخ

 | یناغا هللادرع یاغا لوق لوص ندنقاط یلتفج دنول ادتا افاورمسخ

 | هنب رزوا دبشر ارب هلا یرکسع ملکنا زاو و یتارفن دیدج ماظن رادقهرب
 هلا لاخدا هب ولاش هعطق نوا ید هن زاغوب د.شرو لاسراو قوس

 یرلهرب و در تاوج هناروهتم هدک دنا فیلکت هرزسلارف یولس ك د .شر

 قردناوا قبضت یلاوتلاییع نوک ترد هلباهریجنو ب نر و ار هن رژوا

 رویم هیلسد ندنعب دلاق یرارادتفا هتموافمو تای قثرآ هل زرسنارف و

 | ظ_فکسم قز ەناوا طض ی هعلق دی-ثر هدد !یذ لئاوا هل رال وا
 ردرا دما والعن هنساغ ود رملکنا ةفاک هب وساارف رکاسع نانلو
 نوگاتکر >یرضو ط یراقود ارهن واره رکصند:ط,ضال دیشر هله جوو

 | هن رزوا هیاجر نامهیازمج "ملکناواشاب نادومف ند: غد داوا شا ا رالود
 ۱ یسدقاسه تعاسرب هب هیااجر ینوک ی چسب ییرکب تك هحایذ هلا شرک رح

 هقفثع رک اسد بویاوشراق رازسنارف هدنرلتلصاوم هب هب رق مان هوق نالوا

 | "هب راح نالوا دن تعاس حاقر كر دنا مور ولند-ش كپ هن رزوا

 | لبخر حد ندر ماکتاو ردف زویشد ندهیم السا رکاسعهدهنازب رتوخ
 | قویساا هیش قرهلوا ینافلت قوح كب ررسنارف قجا بول اوآحورحو فان

 3 امرهن #۴



۶ ۱۹۹ > 

 یب دشتوط هکنج هللا موحش هنب رزوا لوق هترواو لیدمت یی هروا اتتسونال |
 نکرلکح وز نون هلکمدش لوق ع اص كنس ودرا 'رلکنا هداسا

 هنیرزوا لوف خاص هدبونبا ههووا قر هفاباکا وا یک یییدلوا روسی

 هد هب راشوب رد شا تعجر جد ناب رف لارمج نالوا شعا تک رح

 یدبا ردق كب یکیا یوم كلافلت نالوا عقاو ندنیفرط
 بوغار هدرصم هللا بصن مافی یرایلب لاژبج هر ولم رک سورس

 + هب ردنکسا اال اواو نک رح هل رکسسع كس ش سا یسودنک ۱

 كردبا لیکذت برح ناوبدر هدق داوا علطهلاح تقیفح هلا تلصاوم

 هدنرب یم رکب كنیکنرف ترام هیبجوم رارق نالبرب و هراشتسالا ی دل |

 هننرزوا را ملک ناه دلاح ییددلواترابع ندرت كب نوا یرکاسع نسل ارف ۱

 سونال لارج هلی رفن كسب یکیا توی دیا هبلغ دما یاس واو |
 هاب وام قر ی ح ورح جد لارج چوا رکیدو فاتزاوروا لارجو |

 ر دق كب یکیا هلبا یلازج ځد كرل لک ا هدهپ راحتوب ردراشلو| روب هتعجر |
 ردشلوا فلت یرارکسع |
 ندنفرط دیشر طعف بودنا نص هدد ردنکعا وم لازبج هثیرزوا اب |
 هذرفرب د هداروا كلرریدتااشلا راسسا رم هد هبناجر هرزوا قلوا نیما ۱

 ه رزوا یتام اکعسا هب ردنکسا جد را ریلکنا یدبا شفارب هب رکسع |

 یتروص صالمهاو طفلا قیطاو صحبویمهدیا تراس ج هموح |
 شعروق یراب ییاوک ( هیدام )نوجا ل اکا یی هرصامت باسیسا حجرا |

 ب واوا عقاو هدنسارا لوک یکیاو هرزواقتثآ هثلوک ساتو رام نالوا |
 هحرک اورلن دسک تب رادش و دس تالل لودجندیک هی ردنکسا ندهبناجر

 ستو رام ندنغی داوا افترا مدقزومط هلتسن هناوک سین ورامكئلوک هیدام |
 ردو یار را رب لکنا هل عج و وب قرهلوا ج ان هتفو هجا یسلوط كنلوک /

 یه ردنکسا یکیکیدشارب لوک یکیاوب تیاهفهدهسیا رایدع | عیاضتفو ۱

 كە يدلي کا ۱۳ ندنر اک دا ت رد ۳ م ديبا هلت ر ادص بوط

 عضو رکسع هم رلادص بوطارغ خو. بولاق قیجآ ین رط ی چر کلا
 قوهح لوا كردنا قیضلو هطاحا سهل می نیا ۳ غلو

 ردرلشلا عطذ ین٥ راک قلرط ندفرط ره كە رد کسا هلب اب سام جد



f ۱۹۸ FX 
 اقدام لها یاعد هللا ۵ دک دا روهط هدنفورپ رو هلا س ن٣

 ۱ لارج ن انلوب ظف اه هلک روک هدنهاکشد هر ردنکسا یماعود "ریلکنا

 یدلبا دادعسا هلا لاح مالعا هر ولم دت فرە لر هسود هشالب ناس رف

 | توق كنام اک_ےسا هدکر لک هنهاک ڈا در ردنکسا یساغود "ریاکنا

 | دن- ندنغدلوا ترس كب راوهو بویم هشاش هیاروا ارظن هنتماسحو
 دن وا يالاوش بوروا هطاوا هدزکد هلیاراظعا هن وکس كراکژورژور
 ۱ ی زکس كنسکنرف ترام یسهبدالیم ةنسرب زول رکس تب نوا قداصء

 | رکسع ك شب هلادنص هعطق یعرکی زوب حوا بوشانب هناا روخوبا ینوک
 ردشدرافیح هب هرق قر هلو ا هظداح هل ر 1 دنصبوطییفر طیکی هاو عضو

 | موج هنب رزوا زا ریاکناو مایق هب هعفادم هلیارف ةن زویشد كس ناب رف لارج

 ۱ ت طرا "ملک ا رق وط روتقوط هر رال دنص یه نا شا 004

 ۱ راشم الشاب هغاتباب هڏا رظاںویلغاب فاص هدنرزوا لا سهوق نامهو بول الرق

 ۱ :ناس ردفوا جد ر رملکسنا هساا رلذعا موج واندش ردعت رازسلارفو

 امنرهنم هرکبص ن دک درب و اسان لیخر رازسنارف ندنراکد سوک

 ۱ راشملوا زوبح هنع>ر
 | یراق دعرح هروخ وا لر رماکنا سونال ییازمج سنا فن الو هد هناجر
 أ تع رع هنف e چوانالوا نیه دوجوم یک يک ديلا

 | هک یکایب دوجومو عج یرکسع ی هدرللوغ هرق جد ناب رفلازمجو
 ۱ a ا رکس نوا هدلاح ینیدلوا عاابهکب شن یدوحوم كنسکب ابا ع البا

 | عقاوهدشاوب هردام لرد, اتراسج هم وده هن رژوایسو درا ملکنا نالوا غاا
 كئسودرا لکنا یدیا راشل وا ظننم هن دورو كر ریلکنا بوتوط یر ها

 هل رادنص بوط ندنلوک هداعبود ات ۴ رح هل. رط ه دام هسلا یو لوص

 ندنسولنا سسنارف یوق هنروا «دلاح شیما هرکس اقر هناوا هظفاح
 یک ہدنفرط: رک د لوف خاص وهدکعاتکر > ق ةرهلوالکشاامب نره هرن

 یداهدکلیا تقافر یرال دنص بوط مطر حد اکوب بوس رول هلا هداج

 هلوک لو لوص نالو هدورلبا لا كنسودرا "رماکنا سون ال نازبج

 كعدا روهظلوف هترواهاک ان هدهرمص یدتا موکت ^ هل.هاخ دیس كل کود

 36 سوال #
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 مرکا رادرس هکر د هلوفبن عم رولک مزال قلوا علاب هکیب شعلا یوم ا
 ندا موه هرصم قرەلوا ةع ندرکسع كج هلک ند دته هلي سودرا

 راءشا ید هدالاب یدنا كم شب زوتوا عوج كن رکا سعرا اوولناهع

 لرکسع كحداک نددنه هرکس یدنساعنود "ربلکنا هرژوا ینیددلوا

 حوا نالوا د وحوم ه دنولاس* یاعنود بولوا كب ترد ییرکب یو |

 رد كس یک ۱ هژباهدات قوزو یشازوب جاقر فسا ندر عم ك ۱

 كرلنوب هکیدیاراو ییارقن یبهب رعو ىج 2 وط راده هرن ر دوبانرا

 نوا یهدننیعم م رکا رادرسو ید رولب هلوا غلاب هکب قلا تباهن یو

 یدرلوا اب هرقن كيب قرق یسهلج  دقدنلوا هوالسع هراذو رفت كب

 كن هيناهع رکاسع قوزوب یاب نالوا بره قرهلوا هقشب ندرازوب

 یتاسترت كنتععتم نیتلود هسدا هنره ردلکد مواعمیک کرک هسا یرادتم

 طعفیدبا 1 رک قلوا هداز اهد دوخاب یاو یکبا كل رازسنارف یک ہد رم صم

 بک: رخ ندهفلتع لام ید رلئلوا اعم بو: لوا مظتمو عم یعوح لرانوب

 رادقمر_ هس هظفاسح لزهعلق ىك هدنرللا هسدا رازمسنارفیدبا طواحو

 ندرکسع رواکنحو هدب زکر دق كب هرکس نوا هرکصندقدقارب طز سم

 نالوا دوجو كي و نیکشیب هلب و یدررولب هدبا قوسودرارب بک ره
 نالوا هدا ز تاق حاقرب هجددع نددت ةا یسودرا زسنارفرب
 ندنش دلوا تدثم هلیس عن ےس لاثما یکج هلی هدا هعفادم و هه رکسع

 داره نالوا قم هشدادع یرالازمج هسفارف ید یماطرب كلراتم هلوک و
 ردقواندناسرو كنتلودیرلادشا رزم دارو ندنعددناوب هدننیع« كب

 | هزات یرلکدرد وک هلا موطناغ لارمما الابهجورپ هعشب ندن راک دیا شالت

 رل دنا هكا سو وڏ دما كعا هبلع ه دل وصو هب هب ردنکسا 0 گه

 نکس ردو هلاوش ندنرفص یس هنس شدنوا هکر د هدنک رات هویت لم

 هرزوا تحازتساو نوکس تدعول ب ویلوا تکر حرب هدرصع هدفرط یا

 ره هلبا سس هدراهن طسو نوک یکرکس كناصهرویدسا رو ره

 یرلق دلوا ناباتو رهاظ رقو سه یب نر ربنو یدتبا روهظ هدکلر
 لها هتشدا یداراو رازیدلیب رالراب یک شا آ خد هدش رق رم دلا

 ( هنانکلالهاب هللا فطابدحا وتاقیع نارمنلا رهظ اذا ) ندنفرطرفج
 موج سس سس



E ۱۹ 

 ۱07 یر عو e هرزوا كەروك یە رصد ۳ ےن ولس

 نانلو هداروا شهزوک و ت هب هک هرزواهناکنرف تداع هدانا یک در دعا

 قردلوا كانصم ها E تاھا ع ونر یو هسا ۵ ط ضم!

 لکو نا هلبا رک هلا ت شەو هلس برضو تشرد ظاشفلا نا«
 r هلا هدا :اوب راش مرا ميج ند»ءاح توروسیراناناوت هدوم

 قافلا هلیسودنک هدناب ول ردا بر نالها هنهیلع واهملکنا نالوا هتم

 هرزوا كع | برحنالعاید هرلناروط فرطب هلادید هت یرلتاود ناجا
 هلیس هب راع سارف هدناواوب ځد هلع تاودو ندغاړاوا ٥ دقءارا هنامب

 كتاود هبسور یک یکج هی هدا كرت یی .فنا كم تاودهرماکنا ق ر هلو الو غ ن٥

 هدان ز هل ام با تیقیک ول ندنشدنآ و یا ید ندتهوصخ و توادع

 بولت وط لاحرد هبلط نالوا بام هر هدب رعول ی هنغب داوا ب جوه یال ز
 دد ڈماوا اطعا هءهزال هيض رت هننرافس هیسورلبا ین ییکو برس یک
 هسفتاو قرالوبعوف و یادعاكنوا واب ح و ریشم هجورب هسدا هدماکنهوب

 یدیشعا لدبنو مغت یلیخ ندیلیخهماود

 ك هترابانوب و لاو ضط هنفاةنا قلفرطب یافو حورمشم هحوربكنواواب

 توروتک ل سکو روتف هرلنلود یییدلوا شعا طاسم هن رزوا ول هزاکا

 قرهزاصوا ندئلناوغ هیراحم نالوادتم وربندنفو هم وب ید را "رلکنا هیفامعم

 هل اون واویس ود ی رھ هسلارف هدهردنوا ندنراف دنا وب هدنسوژرا هذا صم

 ار وا هسسنارقو ارح واهریلکنا هده سيا شلسب رک هب هطاصهداوم لاک

 هلته یرلو دلو ہدنلما هحاصم دفع هنامااخ یر ره قرلوا قاط+بااع

 ر زسسنارف صوصخا ىلعو لكم كپ كهریدسشارب یبراوزرا كنيفرط
 هدنعمط قلا هدنرلا یساکلا رمصع هلباهلیسووب هدبوئاوا دفع د اصمرب
 هبلعءانب ی دنا لک نک هسا یهفاوماک وب كلوا هر اکا بواوا

 ف.سجد فرط کا قرهئلوا ماود هر هب راکرب ارب هلکتا نا رح هلاکء

 رابدبا هرزوا راظتنا هناعوفو شور هرزوا كع لک شم لح هلا
 کس نوا نالوا دوحوم « دنساغ ود رمک.ا ارظا هند رب رګ لرم وسو ٥

 اشا نادومق هلا هر دنه اتکا كر قا كج داک نردنه هرکس كم

 كم نوا یهدننیعم مظعا ردصو یرکسع دوانرا كب قتلا »م

 هدلاح ضښیدنلوا هوالع هام رکابسع قو زو یشا كن رکن ورکس |
= 

 ٭ یوم #۶



 7 و و TTT و ORS سم

€ ۱۰ 7 
 | ركنا ندش هرزوا طا رفا دص وصح رهو رشو "ین تیام ول 1

 ۱ و لالعتسسا ص وصلا یعو هود هءاع هبا ق الخاو بواوا

 روطو كنس ودنک هک هل وش ودیشاوا مادعا هدلوب وب ید ولواب هتشيا

 بولوا ان هشیدناو شحوتم یسبلاها خروبس رنپ نوتب یشان ندنچ امو
 تورد هلوا نیما ندنسودنک هل رلتلوا یرایسا مرعو برقم هدانز لاو

 یرادخا واوا ىدا ر و هدر ر اا یسوق رو ۴ ن٣ وا یفنورپس

 ۱ هرکص ن kl تم وصح راهطا هداعلا قو هلو ىروھچ هسا ر و

 هحونو ليم ههر اتا كردناراكفا لد هدنروص قحهلوا يعل بج وم

 یک رو ِكع اقیلعد رب وصد ۵4 ےس هطواره تنارس ید هدنصوص#

 | یدلواردبا طارفا هدانز هلراتروص یک كمحا بارش هنفشع هدراتفاض

 ۱ ردشاک هلوا ب٥ اخوو تمادت منم ه دژرلهج نارادیکح ندبا تم وکح

 | ین اکلنفچ كنناک ہد ازلصا هبسور ینا برح نالوا هپ ءزلکناو
 | ن دف دلوا بجوم ینبراراسخو رم میظعو ملام هنمروس كننالوصح
 ۱ ی هنارسدوخ و هنارادغراوطا هک دتیک ولو اب هدلاح یراق دلو اریکلدیس هلج

 بودبا ذاا تصرف یال اجو یسعلیا لکا کهدغرویسزب و دبی
 | ننیرللاعفنا نالواهدنف>ولواپهنا ك رح ییسالکو هیسور نالواداسف دعتسم
 | هرزوا كا سالحا یییردنآکلع یلغوا هلباعلخ ی ولواب نیکع ادیدشن

 ررادقر ط رفاو نفذوا س و ندالکو هادي رعاومو دا تورو رارق 9 هدر

 ۳۳ عروب سرب و یرارسا مرګ كنواوا ندنرل ڪا هداشا یرلکدتاادب

 | كواواب هدنزو تفادصضرعیخدنلهاب تنوق نالوا یرظان سیلو و

 یرکد هرکصددک در دتا لزرع جد لیکو شاب نالواخلاحم كنسودنک و

 | درط ندن» دخ هلباقا فو زن یره سوک نالوا یهاوخربخو قداص |

 | فصن یمەھک یجچوا ییرکب كايكنرف ترام بو ثار را-ةفتم ردق ||
 ۱ هلا لو خد هنس هوا د كروطاربما ودرا و قب رحهد رهشودوروهبارسهدلیالا

 ۱ لی همانافءةسایرلف دلوا شال هلق هت دقم نکنم یدب سصق ندهاروطارعا

 ستل

 نیک دز و يطق تباوج هل ادر هدنرلک دتا ییاکت هب واوا یساصما

 ییردناس؟لعییغوا هی رب هلامادعا كردا یدنوشوا هن رزوا ج درلنا ۱

 ردشلوایرثأت مظعهنس هقیاوباپ وروا كن هعقووب .. ردراشُم اسالجا
 هلا ناسا یییزصلیا € وسا ینسعلبا تداءهسر د اےس ور هدانا وب

 میس جی
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 ۱ ردو كب چوا ندنرافاع عسل ع القو ندلترکسع لر دح ماظن نانلوا ملعت ۱

 | مرانو یجب ؤط هروار هللا هداب قوزوب یشاب ردق زورشب جواو رکسع اعم |
 ۱ هاج هب ردنکسا هدلاوش هام هر باک را هواه یا ود ییبهب رع هرروا ۱

 | دوانرا كب یکبا نانواریرح هلشفرعم اشاپ ىلع یاد هءتو بودیاتکرح |

 | شب ب ولوا بکار هرادایفس ندنلحاوس قا دوانرا ید ی رکسع |
 ۱ یسهقباضم هجری اسوهبخذ كنوبامه یودرا حورشم هجور داناو و |

 | دهسا ترابع ن درکسع ك نوا ید یدو-جوم ب ولوا لاکرب |
 | هلیسلوا ن د هیلاع ضنارف تکرحیندارب نوعا قب رفتنتوق رازسنارف |
 | هدلا وغ رخاوا ناد بوروک كل رادن ردق یب دلوا نکمرک ارادرمس |
 ۱ یدبا شا تکرح هنفرط شب رع هلبانونامه یودرا |

 ۱ محال رمصم سل وب هدر هللا دیعالسا رکاسعتخ رکسعاب و رواكي نکسنوا ۱

 ۱ هژ "رملکنا لناشاب نادوف هد هساا راک رد کج هدنا لیهس یه السا ۱

 ۱ كعامر و ه هيلعتلو د هدنراکدشا طط یریصم هک داش بویلوا قلا ۱

 | هرژوا ینیدتلوا راعشاهدالاب هکوبلاح یدنا لات هشیدنا ود رارشود هنعمط |
 ۱ كن اپوروا لود الا هجور ید.الک د نیما ندنآ دجتاذ ید مرکا رادرمم |

 | هدلاع ید دلاق کلا یاود هر کا كردیا ق الا لبا هنراب اوب یرمکا |

 ۱ بوایعیص هداز یسلاها هلکنا هلکعا روهظالغو طع مظعر_ دەرت نا |[

 ۱ هش دنع كت روه شم ناسناو لیکو ساب یروهط ك ةردکم لاوحاو ۱

 ویسوم ۵2 رب كردنا اههتسا هیاراسدیه هدانناون هما وا لج هلن رەب دۇ سو

 ندهب زا یلود هزملکنا هفام م یدیشلوا لیک و ساب ( نوطعیئدا ) ۱

 هزاب ید قرق دعطاا رګ هل.سهدنامود نوسلنورک راب لارعما تویروطورک |

 لود هتاود a3 رام دادتا یدیشعردنوک اعودر بک رخ ند هیغس

 ندنکب درب و اوج هلادر هدقدسلوا فک یساریا ندنفانا ياا ےس

 ی یاب كن هق راهادو لوخد ندنزافو دنوصاب رد یساعود رلکنا

 هرکص ندنعوقو تزاسخو ب رح ییخر ها لوصو هک اھ وو نالوا

 کد دتا ر وع اضم ةا هدهاعم ر قفا وم اس هعتوت هزنلکنای ۳۳ راعداد

 ی داوا فرطر ید ی ه.عاد ماتتا ذبح اند هزملکا كن هو راعناد

 چ هکنوچ



 6 ۱ # ۱٩۳

 یایعا نانلوب هدفرطاواو یدا تافو راهسیک قوجكي ندن رکسعو

 یودرااشاب نادوق قلارار و یداک ین اشر مرظع هواه یودرا

 کر ح ھن رزوا رس هد 3 ردا ناوالم ها مرکا رادرسو كر دیک هوامش

 تنه رګ و + ی تاک رح ناناوا روصا لاخابسج هرک اذلا ی دل هدنراتزب

 هوڪو Ag ® هش رزوا رسم هدکلر هلکلروک تد وعص ه دئسا رحا

 هدف ط ول هسذارفوریند هنوا اشا نادوض هکردلاق ىدىارلشمامەر ورارق

 ید کا ماهنا ییسودنک هژ:ه> و مرک ارادرسیح بواوا لايم

 کا جد كمركا رادرس بویموس یرکا رادرساشاب ر نادومش هیلع هاس

 هدنعح بولوا لودعم ول. فرو ماه نر نادوبت طءو یدیغوت انما

 ها دم دول تش ید لوا کشو روی دون كم رکارادرس

 هطاوا 0 دنراقیحآ روهه تدءرب اشاب نادومف هيلع ءان ید اعام هتکرح

 تدوع هثداعسرد هللا نواه یاعنود یک یکیدشلترس راوه بوزوا

 روم ام هقواب | لر رماکنا هل روهظط ردنتروف ولتدش هداتش ماناو یدشعا

 هب هب ردنکسا هدعلارا و هنرابانوب ندنرلةداوا روڪ دفاعاط یرلنک نالوا

 لّءح و قاب دط5 ید هرژوا كعا لاصدا تام ھو ر ۹ سعرا دعمر

 شارو ییوطن ام لاربما لب او درب بک سه ندشرب و نیتفرف هعطق

 بوی هدا تراس سج هکم رب و لو هب 4 ردذکسا ی و موطااغ هدهسا

 .a :ل>حاو سی دهطا e ۳ ص ندفووتو کک هدننارل ن ول وط تدمر

 یدیشغیک یرغوط
 ارق ر. و هر : واو نالاو را5 ید ی | ءدزاکنا هد ااو

 هژ وب هرزوآ ویک هب هب ر دم : کسا هلا ا "ر هب رب رک اس كبر ؟سنوا قردلوا

 تنسهرب شوم و تک د ناب هب هثتروف ىا بواوا شمراقدح

 هب ردنکسا هدعد و رل.د | هدکعا مارا بورک هنناویرکم عقاو هدنسوشراق

 هرزوا كلک هشیوس هقشب ندو قلود هزلکنا رلیداوا ناور هند اج
 یذیا کا بارار کعب قلا یجدند دنه

 را رماکنا ییکرح هاح لوا ها نواه یاعود ید كناشاب نادوبقو

 هد رادک-ساو هدنکلتنح دنول اشاب ن ادورق هلْغملوا لا ھتسا ن دف رط

 +٭ عباس و 3 ° $
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 ناز ن دنفرط غ اص هل ارادمکح نالوا شا باغ کلام «دنف رط
 ردجردنم یراصوصخ كلر ور دب

 هنف رط هزنلکنا الماک تق درظن بولاق یم هل اغرب ارب كلەترابا وپ هلتروصو
 ندنرانلود زکت روب و لوبا هدنجا اپوروا لود كنواهناکناویدابا هلاما
 قوسهن رزوایلوب ان نس هقرف اروم لازمج هنراپانوب ندنخب دلا فتم همشپ

 زوم هنساضما همان ده عر قفاوم هنس هةتا وب هسن ارفنلارة لوبان كردبا

 کد زوپ كەي ركع هقرف طانصر افیفوت هنقاشانالوا هلا اینایساو یدتا

 یدیا ررقم قوس هن رروا
 هم اط هبهفلتخم عقاوم ین ینس هب رګ وف قاوډ هرتلکنا هنبرزوا كلوب

 ابلتاو هيدر و هلیاذاخا تصر 3 یو ید هنرابات وب بواوار وګ

 چا هب رل ةف سس را و كاکی رمک و رخص ندن رلناع كنافو اینامساو
 هاو یدال غاب هکمر د نوک هربصم هلا لی تالوک أم عاوناو تا4 و

 یکیاړ هيو ردنکسا هتفه رهب هد هسی دک هنيدي ړل ریلکنا یب هل رب
 تیلس1و نرمغ بجوم هرازسنارف ی هداروا قر هلوا لصاو یس هعطق
 یدرولوا

 Cok قلا یرکب یرادعم كن رکسع نسنا زف یک هدربصمو

 ندراوک لی هل راهشااط یطبقو مور ینابص كنب راروباط بولوا
 یرلب الا یراوسو ندن_هیداوا ه دمو ا لاکا هللا تارغن نالوا كرادت
 بکار هپ رانا برع كرد هودلع د نول نم هلوک هیلعت اب وروا

 ريلعت راک اب لهودو ندنسفیدنلوب مظتنم هسا یراغاط پوط بولوا

 هه ادع لازبجو رابدب | شم هسع یرمصمنوتب نوت رازسنارف ندنراقدشاا
 رادتا هلاععا يالا لها هنر وص وب ردا لوبو و یال سا اتروص و وه

 شی نوا وبشا ندنزف مال-سا لار یتیدلوا شعبا جوزت قج بودا
 هسذارقو شا دریا هست ود نایلس درس هلډلوا لغوار هدب امعش یس خیس

 رل همانک ربت ندنفرط ځباشم هنسودنک هنن زروا یراطخا كسا سور

 یدا شازاب

 نکا ۾ دعا مادق | هب هب رفسیس پابیسا لاکا ورید دهر مرکا رادرمب و

 نتراقدلوا نه هلو للح هس  یلاها 4 روهط الو ط هد هءهاش راطا

 دلا ینیدلوا لک شم كب یسهرادا لرکاسع نابالوا بلج ندفارطا

 € لاحو #



% ۶ 
 ن 1 .هرد یشدلوا تی ہح الص ردطنت دمار دهع هک دلوا لخاد ول ه رملکنا !

 هلع | ناب یتغیدلوا جاتحهیلج نایلعت ندپکی.دباوج كلاوسیبنکیاو
 ۱ يج هلو ارادا هکنح دو یا شها كنك راتم تدم بویم هلرشد رەك هب ْلاکم

 ی هخاصع هتشر رسد روطارعا هنن رزوا یوا هدافاندنفرط هترابانوب

 هک هی وش بهدا مایق هرببدنرب وص لا هرزواقءامرافبچ ندلا نوت نوت"
 هرزوا قاتوط نع ردد هزاضمر طساوا نە هثمادسا كایکنرف طابتش

 رلکناهد هلاکم ساع طةفو قعاوا هلاصم دشع قرلوا وزا ند هزملکنا
 لصا اخ یتیدئلوا ۰ رک اذء هطداصعم دا وم ات روص هد وون ید رم

 هددسلا شابا فیلکت ههنراباتو یئروص قاف متن a ورک دار دهع

 تبا ۵ هب رح تاک رح ند فرط سهراح هلکع ادر هنرابانابیخدیول

 یدیشُل وا ۱

 تواوای :رکسعكم , زولجوا هدهد دعتمعفاوم وُسراو هرن تس واك ترابا وب

 ن ردق كب تردیرکب زود یکیا لباقم اکو هسدا كاتلود اب زتسوا

 یدیا راو
 نالواعقاو هد رخ الایداج لالخ بوبالشاب هدنفرطابنالا ادع اهب راح

 ایرتسواقر هلوارمسا یک یکیانواوفلت یکی زکعندنرکسعاب رتسوا هدکشج
 نایک س هللا تا8۶ یلیخر فن كن ن ررسلارفو یدلوا م رهن یسودرا

 یرالوق راس كتسودرا اب رم سوا هرکص ندنوب یدک ت وط هراپ ید
 فزوژ روطارعا قاق لاح .afl 7 كلاب رسوا قد زود

 لب و وا هلک« رو زار 9 هر هلا صم ادر م هلا كر ییفافنا "ریلکنا نسهراح

 هطاصع نائوا ما رادتالاب ا 4 نیو رط هدنسوداب

 ر دخلوا اضما هدنف رشناضهر یسهنسشب نوا وشا همان

 كن رهن نر ردق هکناف ند م رګ وسا هدنسس همان دهع لب ون واوبشا

 هليا ابیلاتاو یاالا نالیم عقاو « دایلاتاو یسهعطق افرچلبو یس ەق لوص
 هراز سوا یسهعلق كیدوو قاق ه هسنارف یضارا یهد:تسهرا هرحم وسا

 كاداراتعا دودح هبا رت, وا رهد شب واه دا لاتا ق ر هنلوا كرت

 دنس هاج هسنارف ردق هش رک د كدنو یراراک ی رارهن ورانط ووپ و
 هرګ وساو كنف قاود اب سوا قرەوا لر هتب روهج ايلا زج نالوا

 لوص كثب رهف نب روق لوا شخ ا هلاصم هلب را ر وهج هونجو الا چو



 سست

 ¥ ۲٩
 ۱ هل رس واو هزلکناو هيلع تود هنه اع هسنارذولواپ ام دةم كلذ ىل ٤ ءان

 ۱ | هيلع ن تاودوبولک هب داهسردیسآ هود یهدرکد هرق كردا قافلا دفع

 ۱ نکیا هدف و الاعا هدنهرلع هسلار نو دیک هر هفروق هدکلرپ هلیساعت ود

 ۱ هدنلناوایلوالایداج اهنو دروک ذم هلکعا ما یئدوع كناعتودهدانئاو

 ۱ دا ییناشیعت هلا فو و هدنهاک تا د و3 مود لرەلکهداعسرد

 ردشع | ڻدوعوٽ ٤ز ع هک دورق

 | اکا نالعاو اضما یتفافنا ق | قافرطم كن هيل س لود ح ورشم هجورپ

 ۱ قرهلوا نترابع e یو دیار نا ه هب راش*لود مولا ع

 | وش راق کو یلود هرلکناندنغیدلوا هدنهرلع تل ودرب هرزوآتصوصخ
 | تعوصخ نالعا ندنفرط رلود فرط هدنفح و دنکی دیسابا توکس
 | بدلوا لود هرملک:ا فده هقافناو هدلاح تعبعح نکل یدرلک مزال

 | هلیتسح یمظعوراقو نالواراکرد وربندهنوا هسلا قام ربلکنا بواوا مواعم
 | قافرطب و نامه كر هیمهدنا نیع ضاعاو هام ن دئالماعم واردوب
 ۱ جوساو هی سور ردعت هدنرلنامل "ریلکنا هرزوا قوا تاوج هنس ەدهاوم

 هزیلکنا ن دنکیدلبا فوت هدا راو یسهب راج نافس هقراعاادو
 | لاح رد ولواپ و یدلوا اغور تموصخ ه دنس هرا هلا لود هلتاود

 قفتم هلا هزیلکناو ی دابا تنشد هر هيج تاورادت هنهلع ه ریلکنا

 |. ناتسدنه كن هن رف هدر و . یدالشاب هده د یراتلودنالوا

 | كلا درط نددنهیر "ریلکنا م د ورونک هلعف قئاروصذ نالرا ه دنفح

 | یوشود هدف كعا رکتسع قوس هل اتسدنه ندنجا ج هر ژوا

 یرارو و مادقا هراضصتاو لاصها یس غزال بابا كص وصح وب

 ۱ هل هح و ینحهثاواناس هدرز هزغل وا هتشل دیا تان هتاود هرلکنا هساا

 ( تروش و ) یهدفرویسرب ییسالکو هیس ور نالوا داسف دەت سم

 | نا هدالاب . ردشعا مایق هکب رح هن مږلع ولواب هل تدر دم یسلیا ما
 شهربورارق هب هلاکم هلناهسئارف رارکت فزوژ روطارعا هرزوا یییدنلوا
 رل-سعا عامجا یرلصخ رم نیفرط هدرخ الا ی داج لالخ ندنک و دیا

 لر هیعا لخادم وا هرملک نا ندنصخ مان تس و ادا یصخ رم هسنارفهد هسا

 قخجدلوا یمهنمان ارت سوا کلات هدهاممو نیس وذ ام هتماضما هدهاعم
 یصخ ر ما سوا كدا لاّوسوید یمعج هلوالخاد اینالانوت ه-س>وب

 هزباکا
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 ردشلیا ثرشت هنابسا تل هدنادن دف |
 : دانا يیبدشلاح هنیا اتو باج ی هيلا لود هنراانوب هلهجو و و |
 ندرماکنا یخدرلنا ن دنعیدلوا ه دکغآ هلءامع هل امکک هرانآ واءلکنا |
 یدعاوذ لام قزعح هدرمصع ل وا ار ز ی دیا راشمالشاب هندوخوص ۱

 چرسو ایسورپ یەلرانلود یرط ی تویلوا دودحو نود ردو یک ر ریس ۱

 قوفح  اطرب هرزوا كا هطذاح غب راهب رحم ترا یرلتلود هقراعنادو ۱

 | هپ راحو ت وادع یک هدن س ه امم یکیا ہک هل وش ب ودیا ذاا |
 فرط ندکح هیقهدیا تارا هتنکس هنس هر راګ تالم اعم ل رلتلو د قرط یب ۱

 ندنراناهل شخلو ارصاحمالعفو ةقب> كرانلود نالوا براخیتیک تاود |
 دا كند رح تا۶ و هملسا زکلاب و كل : هر ڪس هرلنايأ ةفاک ادعام ۱

 ال رای كلك تا تل رمه هرن ر اسهعتفا تواو | عونیهاطعاو |

 براح نولیتوط هدنهح یکلام كرالود قرط یی راک نائاوا هظفاسحم
 لوصا نب راضوص> كمامهدیا هنناععیزلنوب یس هب رح نافس ران ود

 بودبا لوق یرلتلود هیدورو هساارف یقوهحو یدیاراشعا داع

 یتیرلک راناودفرط یی لر هیعا لوق هلهجور یون هوا قاود هزالکا
 رولوا لءاح ی هءنما وارد هره هدلاح یییدلوب ه دننایا نگو دنیاعع

 ماسق هتک رح هن :جومو شعا نالعا نکج هدیا طبض نوساوا هسدا
 هرلکنا یدباشعالشاب هتسارجاهب ربچ تالماعم ,دنفحراندبا تقل هللا
 قر هل وا لعفثم هيلا لود ننس هر امك راوطا والثمون كنتلود

 كنعا قافنا هطبار دفع هدنرل ډب نوا ی كنقوعح قلفرطب

 دیسعور ندنن اکرحوب كن وا هزلکنا ځد ول واپ بو دنا نایمرد غوزا
 وا هرکه نالواد مجود کیلا هیسورلباقم هناب زقح هلوا ضراع هنتراج
 ور ی هرس لود راجع فشل ن دک دعا رها نق قو كثي راهبامریس

 هب هزلکنا هدننامز هنرتف لر هدا دانا تصرف نیع ینااعفنانالوا هدنفح

 هران آ ینید,دسشاو دیدجت كنتي رح قافئاقافرطیب نالوا شاپاب وشراق
 قافرط» كردنا لوتف لاح ردیرلتلود هقراعتادو جوسا هدک دتنافیاکت

 كعاتنواعءهن رب رب هلباح الساضتف ال اید نوح |یسهظفاحم كنفوقح

 هقافناوب جد قلو دامس ورب اقاعتم تودنااضفا هماندهر لاول واهزژوآ

 یدیشسلوال>ا د
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 | ات 8 TET او یلدا اس

 ۱ | جولولیم هاج هبرابات زوج DEE ارم شوا هش رز وایمار دا
 دبا شمالشان هکعا |

 ل دن راقد ْن نوت ۆس وا واب یک ینبدلوا نم رخ 4 اپ وب

 هد هنشارف هلاق نان ھنن املاسا هززوا كجا باج هر ط ودنک هلا یل رع

 اتسکا ىسةتلا ەيدسۈرەرائوب هلت وب یریسا هیسور ردق كب یدبقلا
 || كردبا اوج دم ینکاد رمو تعاجص»كلراول هیسورو اطعا قا“ و حالسو
 | هب یدوشكرانوب و یدتا ضرع هب واواب یتیسهداعاو درلدبالب كنس هلج
 کنههضلود تویلوا یسارسا هسئارف هد هس ور یرلناو هدنراسا ردو

 | شلیا تأاشف ندنراک دعا نمه e یک بسا ةيسور ید

 هظفاحص 4 E نسدأرف و ردق كن : سا ترد ی دلا :ML هدر 3

 ٠ هلوک ندنوک بولا هک 1 هرصاح بص ینشارول زا هد هدا

 ضا یرلهحدلوا رو رولت هدنف و نیس ندنعدلوا هكعلازا یراهرمخذ

 ۱ شهرا هلتاو ده رتاکنا كر هک شکشاب واواب قول هی اب اتوب هلو تلوا مورگ

 ۱ هرژوا یتدئلوار اعشا هدالا هک هل وش یدتا ذاا ةل سؤالا ەغەزول

 هتراب نود ن دنزاق دلوا شابا با (تمنارغ)هنب و ردنک یف واوان رزملاو

 رتن قح ی ها هظلاع زكىدلۆا یتسار ك رار« اوة زت هکعماد اف

 ۱ هب واوان ولد نوا ملسد نهطاام نکنردنوک زوم ام ر د داق هز د

 کەدةسفارف نامهنویلکد هتفاع ۍرانوب ندنغبدلوا تاذرب زسکبس واواب

 | هرزوا كعك هبفطلام ملستلالحالو تاعا رک شت هبةترابانوب قرملا یزارم ءا
 هبهرابانوپ بولا ییارسا لردک هسواب لازبجوب هلک«ردنوکل ازجرب هسراب
 | هدنرخ الاعب ر یسهتنشپ نواوبشا نغیهداتنا یکیدلبا تبنارکشضرع
 هلن ززوا كن ول یدبا راش ار عسل و طرف نتتسهطا هظاام را ریلکتا
 روتل وا لوق هحوا هزلکدا هنتبلآ وب تودسا ییذفطاام ندنتا ود نزلکنا ولواب

 | بواک هبضغولواب هنب رزوا یسازی و دز باوخ هلتهج ینیدلوا ندداوم
 ۱ ردشهردتا فیفوتن راک ٌملکناو رد زول جوا نالوا هدنرلناا هين مور

 ی رو دهاعم نالوا حمقنم كن هدندارف هلا هیس ور هراباتود ۵۶ رزوا كوب
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 هک ۱۸۷ ۶

 وغترام هدد سیا شمالکا نفیدلوا شلجا اطخ و طاف لصف هدنسغادر |
 ۱ نوک ییددلا یئداوح ینیدلوا مرهنمو بواغم كنب رکا ه له هراس ۱

 | ید اهد هدنلباقم كردبا ل وبق هاما ارملنویلم قع یکبا ندتلود هزتساکتا |

 ۱ شل اضعا هماندهعرب هرزوا كاا هطاصهدعع هل اراز ىسفارف تد٠ یا ||

 ۱ هنراب توپ ابلق حد اعییلدنلوب طوا رع هنتلود هراکنا هلنه> ود و یدناود

 | هد وروک هلا هلاکم نص لصف ندنک,دشود هنسوژرا هحاصم دعا ||

 | كل هدیا مظنمان هطاصح رب قر هلوارار یخ دوا هریک هداتش مسوق |

 هدننعك هاتو داوم ظن ه دن كم هک راتم نالوا دعع هد و د هدنزما

 هبا نارنلاط یرظان هیحراخ هسنارفو شم ردنوک ص وص رومام هسراب

 اء اویا دا هلواعهر یواحی هساسا داوه صعب هرکاذلاب

 | هب هلواقم نالوا دفعنم هل تلود هرتلکنا ییویق كاساوب هدهسدا شوا

 هزلکنا هلتهج ینیدلوا نکم یلویف هود اب رمسسوا ن دنغب دلوا رام
 | روط ارعا یسهلوا داشک هل اکم ساحر هدلاح یندداوا ریارب حد قاود ||

 | هدفسا شانا تءفاوم یخد اک وب هتراپ انوب هدفداوا فلکت ن دنفرط

 هلع ن الدنا هسب رس هپ رح ن افس بول ریدلاق هقولبا ن.درانا یا
 هجرا ریلکنا هکو لاح بو دا طرش یقیدقعهب رع هکر اتمر هرزوا كا: هدیک

 یر)هدام یدو درط ندرصم رازسنارفو یرخس و طض كنهطاام

 | هرم هکراتهر هل وا كاتا ود هرلکنا هليل وا ندلناسم مهما |

 ید الشاب هب هیرج تناو راد هن نيد رط ندنعردل وا لب اق ین هت دعع ۱
 ندنکیدتعا كيسرک اهد ههرک ادمرب هللاوا هارد اود ابزتسوا هیفامعم

 رارق هنشیعف راصخ رم ندنیفرط هن قرهللوا دد زار هکراستم تدغ ||

 ردشار و ||

 نالوا بارغتسا بجوم حورمشم هجورب هدایت الاو هداسلاتبا كرازسنارف

 قافرطیب وربند هتوا صوص|یلع بو دیار یاب وروا نوت یرلتب رفع ||
 *دیارا هبهراپانوپ ارظن هناعوفو شور اود ایسورپ ندبا تباعر هئاوصا
 هتسلواقرصتع كن هسنارف هن رايو لوص كن رها ی ر كردنا هجوت یور

 ءتسکش كاتلود اب رتسوا نالوا فول أم هلاکو رورغو ینکج هی اتعفا#
 ۱ یدلوازعا مک یغدداوا نون ندنذوفئ



$ ۱۸۲ 4 

 ی دارا شم الشاب هب یرع 1

 ۱ و نوا لئسکت رف لوا نوناک دهوق رم هاس الذ يلد ءاش

 1 شادارفح هدنزوا قاقز یخ فک نگداردیک هب وراه ترابا و ییاشخا

 کا 3ر 1 هم ! ناثل وب ولع هل را هجراب رویت و نوشروفو نالوا

 | شاوط هللا راحورحو لوتفم قافزو شا وا بارخ هناخجاقرپ ندنب رض |
 ۱ ندئش ادح كل و هلع رس هوا اهد یس هب رع ا هت رابانو ن کا

 1 بویمسوکر ونغالصاو شکه وراپ بولیتروق دلت هج یی دلوا سیو( واص

 أ یهعقوو هب راب توت ردشعا تدوع هنن ارمس « صد دک دانا اشا تدمر |

 كي ندارم كران وب هلبالچ هنبدصق ءوسس كنب ررادفرط تیروهج
 ثادحا ینوب ءرکصیارب ید شا ینو سبح هک احالب یزهسوک ق وج |
 | تیروهج لرک ردشمتیچ ہلا دیم یراةدلوا یتارادفرط تیلارقرلتدلا |
 ین داوا یس | یهح یلبخر 3 هراس ندنررادفرط تیلارق رک و |

 دونشخ ندهمطأاح تموکحیاهارتک او رکاسعهفاک هک و لاح نولیشالک |
 لديه هیهراباتوب كن هيموس۶ راکفا هرکصند هعقوو هل-نه> یراقداوا

 | ردشلوب توقاهد هبت مر لالقتساو ذوفنو شلوا هدا زاهد یهجوتو |

 | لیکو شابنالا هلا یبهرادا بالوطو نجاع ندرومآ "هرادا یلارق انا سا
 ۱ 4 .دهسس> قلوا یمسهدر رو كن هکلارف 9 ةا یندداواسنفایا ید

 ۱ كح هل هن الو یک یکیدت ا نود ناسا هیراباتوب ندنغندلوا ذة ۱

 هل ردشدرمک 4 هلاک» هلو اب السا اقا ندنکودیا شمرونک هلاحرب
 | هرمصعو هیهطاام هدیوررد-شارب یتس اعود اناسا هلا یساغود هسذارف ۳
 ۱ راک ندنرانایل هج ول شاب کد او ىدا ت تست و هننایساكلبا ذادءا

 ۱ ت وردنوک هر هبردنکسا هللا ليم راخذو نامهم عاونا كرد اراتسا
 | لضاو ههردنکسا یرتکا هد هنا شمک هند را ملک: یژارب كرانوب
 | توق یی ندیلیخ هسودرا هسفارف نائلوب هدشاکلا رمصم هلفلوا
 ردشربو

 هل ندنس هيو را ۲ كنهبراعشولناقلوا نکیا هدنساریصونرام هترا انوي
 | هیعاب و ههانوب یدیشهزاب همانرب هفزوژروطارکا نین یتوعد هیهطاصم

 ییهحاصم نا وا فاك ندنفرط هتراب وب ام دعهروطارع اد دلوالصاو |

 ج در ۾ :



 ییصوصخ یسایحا كنبهذم كيلوناق هلیساحما كاك ارشد هد هسنارف

 هلکعا تافو هدتنامژ رو نار دم هیت ان ییدلوا سوح دو

 هدلا 1 دهسا شا تاب تا هی ا : نی ا لان دراټ ا

 رس وک هر ادام روطرب قواوم نامزو لا باحا 51 11 توشاربخ

 هنود وعو لاحکسا ییایاب بوریدشراب یدروهج هسارف لبا سیلک هسا
 هنراب انود هرکص ندنودو شلیا دعو کج هدا مادقاو یس هکمرونک
 هدااح ییئدلوا لوغشم هلا هیجراخ لئاوغو هیلخاد لغاشم قوج ر

 ندهراح هللا اب اب بویغارب نماا ید ییس لسم یحیطنت کن هشد روما
 رد شما وا شاخ ند هرک ادم هحوارک هلیص> مم ی هدسر اب كناپ اپ و ۱

 ندنغيدلا یکنر قارادمکح لقتسم یتلسول فود كن هبراپانوم هک وب لاح

 لس هدیدنا یساغاا نوش نون كت روهچ قرلوب نو هک دنک

 رلخ عود هند راکفا تعا مادعا ۴۱ هت راب او ی ارادف رط ت» روهچ

 قح بوی روک دونشوخ هدلاح تادب یت ارادفرط تیلارق یدبا

 هک یوا یچنرکسنوا یر دارب كني ول ی | نوا ىلارف هسنارف لوتقم
 رارقتسا هد هزلکنا تبا هد قر هشالوط هدسنج راځ كن هساارف

 رادمح هلن اونع روطارمعا دوخا لارق كن هتراانود ی دیشیا

 هب هنراباو كرهیمهدیا رطخم کج هديا عبط ردق هاسهحرد قلوالمنسم

 هتبساهاهدنیلارف سنار لئس هلتسلس نو روب رکا هلیلاسرا تار رګ

 شبا دعو ین کج هر ور دم یادو لوو هنسودنک هدا رد, | تنواعم

 لوابا یس هیدالیم هنس زو نکس كيب ن دنفرط هرااتو ااوج اکو و

 ۹ ۳3 ذ كئم هلباس نوب رول دروکمنالب زاب هدنسد د كتسکنرف
 ند ادوسود واد ردبا و هکمس ندنرزوا هشال كب زویشد یثدوع

 تیلارف ندنفب داوا شعا نایب هدن س ڻڪصن هنشودنک نک و

 یش هراح یمادعا ك هت راب انوب د رلنا قرهلوا وبا یزدادخر ط

 يک عباس 6 4

 | ندنکودیا شعلوا بلج هب هسنارف ابا ع رام دقعو ییا ردا لما

 س ۹۳ و ھم هلتم اما هد هوا هيلا راه ندسهبدلوا

 ۱ هنام رج هاکنا هنراپاتود هرکص ند بس هراخ وغئرام ىدا هدنعساح
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Feهک ۱۸:  

 ( هب رصع علاقو ضرب و اب وروا لود لاوحا )
 ملص .دق دلوا س ولسن وق شاب هترابانوب هرژوا ینیدوا زاعشا هدالاب
 م ا ریسوا بودا مارنا یم اود كب رح > ول هملکدا نکیشلوا بغار

 رج باسا هرژوا تعراسم لاک ید هرات هلنلواورباکا ید

 5 وشاكردک هبای ]اعا هلاودرار : تاذل ابو كردیا مادقا هدکر ادت كنس

 هلبا رولان رسوا هدن ا رقما رال اوا یسهئس شبنوا زور کیا
 ردش ارق یی هوسج هبراحم نالوا عفاو

 اوا هدن ول بواوا روهشم ود یس هب ر اع وڏ راه دعقو وب

 تردو حورحو فلت ین اطب اضو لاج قوجرب هلیرکسع كيب نکس
 یردق كي و فلت یرادەم كم قلا لرز مسا رفو رسا یردف كم

 ہرکود بونا وب ی ادن اموق دیعص هدریصم ام دقم طة یدنا شلوا ریسا
 توابروا جدك زب د لازج نالوا بس هنا ارق كند رفظم وهنرام وشا

 یدرشلوا بجوم یتفسأاو ردک میظع كل هنراپ انو یسیا تافو

 هضبق كن هنراپ انوب ابا اا نوب هرز وا قل وا ین هه ك هبلغ وب
 لر ئارق بول وا یر ان ےظع هناهج نوتو بوک هذرمەتو مکح

 یی رکن ءهنراپ اوب هن رزوا كلوب ردشلوا بجوم قیذوفت *قرو دباز
 ك روهج نارد هرکص ندک درب دشلرپ هنس فیساته عقاوم لنایلاتا

 ىج هلواارحا هدننوک ی ج درد نوا كایکنرفزوع نالوا ی ادحا مو

 هسنارف ناناوب .دایناملا هدانثا و و شتک هسزا هرزوا قلوب هدشسا رهش
 ردش#عا هلغهراولا مسوا جد اروم ینادناموق یسودرا
 كن هیرابایو» یسلروک كل رلسا مسج ردوو هد-نفرط یا ییارپ

 اکا هیعوج راکفا هد هسلا ۵ هل.تسلوا لیاد هنشدلوا مدآ رب هداعلا قو

 هصصادنس هوسج تیرفظهوغنرام ید هنراباتو و شلوا هجوتمو لئام

 هلکعا نطفو كرد ف> هلوا ردتقم ه راشدا لوس هدنس هعط اب وروا

 ردشلوب تعسو هداز كب یراکفاو لاما هاد

 لباق ی ادحا نیباو نرد ندیکیو مول كنید رب نوجا هیرمشب تیعجو
 یوف ساسا رب كن هددج تم وکح یکیدلبا تبث هایکتو یغیدلوا
 كرد نطفتو كرد یهدلوا یف وقوع هبهذمو ند یسانب هن رزوا

 ۴# هدهسذارق «



KONA FX 

 فقول هةمو هدنکلام نیفرط هدن روهظ تیادب كن رق« هسلارف

 وارمخ هدنفح نیفرط یهلدابم كنارسا نالئوط هدرهرراحو نالیدىا

 كرهلبرب و رارف هدانا وب هن رسم هيلخ ندنیفرط كنس هلج ندنشدلوا

 هیلع تاود هدصوص>و یسا ی راک نصمم هو ةراعاد مم هدنداهسرد

 زدشعلوا ذاختا هرات ٌهطس او هدننس یروهج هسنارفهلا
 قردلواهر کسو ت ھرر دهاح وشراّو هنزرملاوق هطاام یرافاحو| برغ

 هصحوب كةل هن رخ ند هریشک تیساکم یرلقدلوا لتا هلهلناصروو

 ندنلبق تاسورج دود تاب هرکرب هد هنس جوا: رکاب بوو جم

 هلو د ییاقره ها توت طف یدرردرا عده یش رادفم ررب قرلوا

 یدز رولوا رفظ ةمدقم كردبا رادتا هکنج لاحرد هسا رواوا برام

 هنب راراوشمعو جاه هلغلوا ر ذب للخ یر هطبارو ماظن وریندندعرپ

 نا مک عالم هنن رلتع تط لا تعواطم هب هبلعتلود يا اوا نالوا قفاوم

 هتسأا ي رده کو یدا رلشلوا ردنا نع ضا ا ندع.هاوو رحاوژ

 هد هسا رل e یراهنیعس ناصروق هه, ,لع هسااو د هدروهط كن رفس

 تخورفو مس هراسو هرخذ هرلنا قر هشوب وا هرس ارف یر 3
 لو ندشناج هقر هنب رل هتسوب نیسلارف را اسو صوصاطا لع بودا

 ندفرط لوا كب هسارف نکیشعا هقولبا یرک د قا زرلکتا هل رامر و

 هدق داوا عساطم هیلع ت ۴ تلود هنت دلوا شفام هلک نمرات

 لود یړاهمده نالوا دراو داتعمر هتد ا سرد ٥ رکو هلیساوا رکلد

 تلود یهاونو یهاوا هلبا عطق قیس اش ایلک هر نسنارف بويل روي
 نالعایرلفح هيم هلوا وم رهظم هڪ ؟ یا تک رح قیفوت هما هپ هیلع

 یدیا هدهبلع تاود هبا اناد هدا یئوطس كراداحواوب دا ۱

 هدفلن اصروق یک یراک دسا كرادن ند هس ورع كلا ب رادکو

 ندنرلاحاس هسورع فال اع یک ربمزا شد نیسب کا هلر Ks یرلقد اللوق

 كتاود هيلع ءان ىدا تارفن یرلقدالب وط هلا تلود تصخر

 نالوا هلا رزسنارف نامه تواوا ا هسادنا ندنس هب ریدکن * هلءاعم وب

 تک هب یهاشداب یحاوا هد راو لاخ ره لردبا حسف یب , زا هلواعم

 یر هع اس تار طخ یبم هنب رلکدتیا ماح رتساو ضرع یی رکج هدا
 ردشل روس لوبق یرا هم دقت هدهدعقلایذ لئاوا هلیاوهع

 س
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 یس قر هلوا ندندالوا پیج رداعلا دبع یسودنک هدک دل رب دتا

 هدنیمرم نیمرحو اا ین داوا يهتم هن ی وراق ترمضح همیط هلالس
 هک و یس وازارفارس هلبا تشارف نالوا شخلق نازرا هندادجاوابا
 دنهو هنسهلف هتش اک: ندنف رط هلبا لح رز یرالحم صعب كن هم رکم

 ی ر ندرات دنا تم اقا هلبا نرواسحم دصق بويعا وا هدیحشر یرلیجاح
 ض رعد ندنفرط لاسلا تد و تال وو افرش هنس هکرت هدق داوا توف

 هصوصح قالوا ے لسو هنس اغفر هرزوا كار و هنس هب رو لر هيأ دنا

 هع> ارلا یدل دوج ندنکو دا شمل وا اع دتسا یسا روس ڪام

 ناخ ییع دع ند ولع ناخ لع د هلودلا حارمس نددنه یلاهاامدقم

 ہد هسا دیدم یکیدلر و یار فد رش ت شارف هندلا ماظن دو هرداهډ

 بس ام یساطعا تاز” تش ارف هھبلا یم وم ناخ ھم كنفو وب
 ییغتسم ند راکت و شفن هللا لح رز جد هم رکم کو ب وڏ روڪ

 ه دعا م هال وسه نالوا عفاو هدنفح یررو او راوز طعف توت و

 هنسلاوهدجو هن رایضاو نيف رش نیم رحو هب همرکم "هکمریما قرهناوا

 ردشل روب لاسراو رادصا هيلع ماوا ناطخ هب یو مرطا حشو

 هرکص دف دزا هر زوا حو رشم لاو ی ین هیاک>وب یدشا فم او

 نه زا دص اشا تغار هکر بد بود | رب رګ هرج هرزو !قلوا نده ر اط)

 هوسک نوحا رس یی هرکه مکی رب ندکو اه فن اوط ناک هدیلفا رته

  ص وص# رومام رپ هد نمط یساع دتسا تصخر هرزوا كا لاسرا

 قح هلوا قرص هنس هقا رس وک ل هم رکم کم یدوسه ردنوک

 دی دج لاسس رهد بولوا ند هماع تلود هبت ر یقراصع سیا ما ایه

 ند دنه فا قجا ردشلک هنلوا لاسرا هب هکرابم همش لوا هلا
 هیهسورحت كلا ع ناربخو ناتفا روا دنهنا رعردق كس جاقرپ یونس

 راس و عب دصا و رجل یسان هلا یرک هز ون رد تعنص واوا رشتلم

 يڪ اعا هع ا ق وح هدبلط ب ويل وا سقم هب هلئس

 E ار ناب رع هل وقع و | هلی را عرفتو هد رزآ قلخ

 تب و دصق ابکح او ماعطا ہدف رطو ا هلبا عنمندکلک هف ط و

 ۱ رد اهن هتشاد ډا کی دلبر و ب اوج ود رد ال وا ند یخ یراکبلبا

 ۷ هسا ¥



 هک ۱۸۱ $

 رولک مزال قلوا تدا هذا نا قامت قاح هت وهوا هسلا یدانا ۱

 اهب فصلا ن۴ ه ویطا مدع دار ن 9. ارظن 4 یا رست ۱

 هنوع نال وا ةویطا لبو في ردق ویو ردت وم نالوافرعم هلسیم وهم |
 هجر دفنوب ردزاعم یقالطا هتویلا لبفام هکلوا هلل و ردلکدلواثت |

 تامدع نالوا قاسم هتناکلم تومار ز رد رهاط قلعت هوم كەلخ |

 لعحو هک هت ردا ق اود قلخ ه ودنک هدنروصوت هژلغلوا ندد لبو ۱

 داضم هرون : تاطو یا ىلع لعح هدا رولاو تالا ۱

 یک: یگ کو لات یدلنا ج اھا هللا ت: وب ندا گز رد ضرع |

 یغیدلوا فرص مدع ناجا قلعت لج ه ودنک بولوا هکللا مدع |

 لە ەحا هلا یتا سغاط هرکص ناک د رو لصبف هثحل ود ( یدلیب

 كردا قافلا هدنسلوا رهوج كنومو قاط دش هندارا رخا هجو

 لال دنسا هلردناور یټج هئلوا ذ هدشبک ت روص كتوم هدنءایق موب |
 رد هپ اک نددنوء مدع یس هیصذ دو شک ید ررقم رلیدابا ۱

 یدوجو هدجراخ هد واوا ندنل ف هلوقعم ؛یناعم هدتمایفمول ست نالو ۱

 یکحح حج هثلوا ق ولخ هدرهو> تروص نوا ن نزو تالاعا نایلوا ۱

 ۱ نوسالوا ځد هدنروص شک و نوساوا رهوح نوک لوا ید تو» ۱

 0 ماتخ هح سلح هینس "هدارااب هلکعد ردندنومنالوا هدا د قلا لاوس ۱

 یدارب و ماصفنا هب هضراعمو هشفانم هتشررسو |
 مدعم ةثس ید ناخ رداهد ی > كتکلممان توفرا عقاو هد دنهرارد ۱

 RS هع و حاور هرزوا ا هیده هنن رات رضح a ناطاس |

 لوب اتسا ندناو هپ هرلکنا ارګ هلبا صوصخ همانو بی رت هیدنه |
 یی یک هدهار یانثا شلیا ریپ سو عضو هب یک رب هرزوا قوا لاصیا |

 یر ندن راک كلکب ریلکنا هدبعت ب ودنا خا 3 اصر و زسا ارف رب

 اب اده یک هدش وردو شما یب هنیفس هل | فداصت هل اصروق لوا

 ندنفرط یررومأم 'ریلکنا یکءددنه ءرکص تدعرب و شلردنوک هبوتلکتا |

 ی اباده ندنغبداوا شل ویعوقو راعشا هن هزلکنا راد هصوصخو |

 هدا هسرد ندنفرط قاود مزناکنا ی ار رحم كناخ رداهد هللا هروک ذم |

 یسچلیا هرلکنا هدنل الخ یس هس شب ن وا وشا ی واب ردن وک ||

 ۱ هجرت یس همان هرابعلا یسراف ردشعاوا مست 4 یلاع باب ندنفرط
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ata amrیخ و اور جم توپ یخ دوم ی سو  aی اوت یو اس اس ی ی جیب سس یوم ی چو جسد سس سعدی یوم بس حس تست  

 ۲ 7 دلو ادم لا a زید هدا كتصو کدش :۱ وید لدرا
 3۳ و لات دما ندمهف نارتشا و) ورثه نکرد
 ۱ رد از مت رر كوت زکات دد هفرک | لوسر ترس دو هغ اط

 ۱ | حوت یوذ رم موق سب نيسم راتب کی دلانا هلو ةینصوت تىدوھد

 هنوزوا یسعد ) ودشعا عرضت یا یتفیدلوا لزا ت ول هدنع

 1 راکت ود ( ردن هک هدناوب ةا نوعا راتشوءرکآ تاتطخ (

 ندءالسا هکنشا یدرون یلاعت قح ) ید ررعم نیکعا وادتا هلاوس

 | ردرا اا راندبا ضارصا ندیهاربا تلع نالوا ترابه
 | هب وعد تتصو هک هل وشبوروس ناتتما هتم ومو بارسا هبشآندن و
 نالوا ل سر لطفا یتیفبکوونو نکیدلوا عاطم هدلاح کش دل وا ضاح

 قحو منم هلآ ق 04*2 سد کیدا هلا یو نالوا ن فاش ار ۰ در گیل

 0 | الک لوا ند سو زس هلو خالف کا تالوا عبات اهدا تراث

 هکر و باوجود ( رس هسلوا ند رافلاحم هصو لوا یک

  تفص ناما هد عح یلامت یراب اریژ ردلطاب باوجوب ) لئاس
 هللا نکلو مالا ىلع اونغال لڏ 0( ی هنسک د ( ردناصعت

 ۱ - هروک ۳0 ناما ) هلا توالت ن ( ناعالل عادهنا م کیل نع

 ۲ ضع ناشسما ندیا روهط ند رط ناسا یراب بو | وا ناست تعص

 ۱ هررعع هلا هسسا المو كر دا مازلا لئاسود ( ردنامس>او تات

 ناطخ ہزا صح ید لوا تور ولا م لک لا تص روو ماکبه نڪ

 هنگ باوا واد ) ردد هلو ەم یتشف ندنالومم توم ( و

 ماسفا تالوفم ارز ردلکد ندنالومء توع ) یدنفا ید ل ی ها

 ۱ ىذلا ) رقم هن رزوا یسعد( ردضح مدع هسا توع ردندادوجوم

 ۱ دوخاب رب دقت یواضیب هدنربسفت كنس هعرک تبآ (نویطاو تولا قلخ
 ۱ ویا مدسع ثوم ًارظذ هلوارسف بودیا رامشا نس انعم داتا
 | بولوا ید مما ترابع ندتوهفم ايڪ نوک: نا هناش نهاع
 | یک یکن دشا قلعت هدوجوم ربدسةناما نوا قلاعتم داما اکوب سد
 دن. روا نایح داره ارز ردا قلعت د ههودعم

 یوا ضب بور و وا یک و اعا قد 1 هتل ردنو* نالوا میم

 هال هنت داوا لزا فرص ۳ تراشا هللا تولا مدد و ید

 < یذلبا ول



 یک ۱۷٩

 دانعو درفت یاوعد ید یرابضعا نود دارا هب وج الا هلهس لتس

 هدا هشو انم زاغا هللا ناسا هااطاو هشذاشم هجو هلا رررعم هدو |ا
 براشلا ولا یس هس كناجرات هضراعموا و عوعسمه هاسره» یرلکدلک ||

 هراب دا ضرضح ندن افلا قاط ی الاب یلع لها ر یک یدتفا دم ||
 قلادص> نددصق بولوا عوش هجرد لصاو ییدلبا تفاهت |
 یاتسشاط هبیدنفایسدق ناسناوب ررقم هدنرب كاع عف دوب نکا مزال ||

 ىدا: رع یوم طو ی دنفا ییبع یدصعحاو ىدا نجراذبع ۱

 هضغابم * یدّوم یراذح لصاحو موجهزادنا تاوص موما یل بع ||
 باشلاو فطللا نب و باطخ هلعفر ردعت ره ررقم نا وا موتشو ۱

 نر اەزاوا ذال ی ۴ هیداسنع هنناطخد هس دنا باوج دارا هشرلل اوس | ۱

 نواه روضخ بودیااباو عاستما ندلوبق یح مالکو سر هقوبع |
 هسیفال تاسلک نکیا عوشخو تذکسم مامو عوضخوبدا لح |
 هدئس ایلح ارد زاو ریه قحرغب یررف» هلا هیھاو تا كاز عاو ||

 ہد هلاک ولم یآالجنا یک عبط نالوا ایشا قب اح لیٹ ان تآر یراق دلوا |
 یر هطعنالوا دانعمو رلد رویب اعا هسلم صعن لاغا ف هلغلوااءعور |

 ارس ر دمرفن حوا چا سالا روک دم نکل یدشلوااطعا هعف دو هج رکا |ا

 هبشو بارشا هنن رباشح هاش یاوتف یراتبیعون ندنسردروض> ||

 ه هعاش و هسقانم ندنک ودا شع وا جرد هب هلاسررپ ناتساا ار رع ||

 هک هلل وش روئاوآحرد هل و ییحایمن اله یط یرزوس نالوا راد ||
 ا لاقداتولا بوە سصح دا ءاد-هش ےہ ہک ما ( یدسفا ی 3 ررفم ۱

 و مهار ۱ كاا هلاو كربلا دبع وا ید! ند نو دمت ام هینمل

 هرکصندکتا تئارق یتسهع رک تبا ( نواس" هل نحو ادحاو لا قعساو |

 ۷ وطسف هدک دتا رس هللا لب نالوا هنس ام بارمطا نس هلک ما

 كن واضب ) ررعم هلکعد ( یدنلا ندرت یساش«لب ) ییا رع

 هلا داربا ےک دید رد راکنا هربش ی اعم یک هدناو ۵«طعتم یس هسک م ۱

 ی يب اوم ءاد عش مج :؟ الب بواوا A ارمصان تم ی هر

 تعموا دم دن اش یخ ھا رو كب وهدا ترصح ) ید وا ارع كڪيد

 هضرامم الب لر هیم روک اور یب ولخ هیلکلاب ندشح كسرد یسمب |

 رازوس اعا ندا ثد ڪو رثح ندا نا ر < هد روک ذم سلح ساع یدناق

1 

۱ 

 ھت

5 

 | یوم ی سس بس سبب بس سس سس سس سس سس



 هک ۱۷۸ %

 دم ه داز شاپ نیما بولب ر وېب ناسا یسهیاپ لویناتسسا هپ ودنک |
 ردشلوایسضاق لوبناتسا لعاب یخد یدنفا كر نیما
 نوشتتاوذ هجن ندا هيا قي رط هلیساطعارهاب هدانئاوب هش و

 ردشلروم يو
 یب سش عماجد جا ناطلس یس هفب رش "دوسک كنهمرکم بەك یخدهتسوب |
 هبایالآ ینوک هبنشع ی جوا كبجر قر ەنلوا لاعاو میهن هدنقاور |

 هزاج بن اج هلبا نوبامش "رص هدسعب بوئلوا لعن هت وب امه یارس |
 ۳ ردنوک ۱

 ی دنفا قطصم رسسأع قاس مالسالا میش نالوا مەم ادم هد هسورب ۱

 ردشارونک هتدامسرد هلا قالطاو وُمع داناو ۰
 هدف رش ناضهر لئاوا هرز وا یییدلوا هلع تاود سکس بد |

 قرهثلوا ببتر سلحت ر هلبناونع یسرد روط> هدو. روضح نوکر ھ |
 بطاح رزکس رشد, ندتس ردم هللاررةهرو ندالع جنافا هدسلحره |
 یر هرص كنس هلج هدعب و روابدبا تئارق یواضع ؟یضاقمسشت بواوب |

 یخ را هرمصوب یک هراس یاداطع هل رقت رلرفس تقواوا رولب رب و
 ليه هاا ی راترضح لابلا ملس ناطلس نكيشعا لارنن ل وو

 ب ودبا غالبا هشورغ رز وب یراهرصوب هلا راسهظا نیراهبج وتو |
 ناسحا شورغ رز و هج هعسل جد ندنفرط ناطاس ه دلاو

 دارا ه وجاو هل سا ضعي ورن د هنوا هدرلس ردود یدلوا رول, روب

 هنل وا مالا یس ارجا هلت اعز هبدا سر كتاثح ابم قحا بواک هناوا
 قرهعیح ند دا اد یرلیضعب ندرل, دنفا هجاوخورب دن دھر نکتشلک

 هتشیا رایدلواردیا مایق هب هرج اشمو هض راعم هدئسب داو هراکمو درفت
 یدنفا ب هحاوخ ید هدنن اضمر یسهنسشد نوا زویکا كيب وشا

 یرلیطء» ندرا بط ام هدلاح ید دلوا ررقم یدنفز یسدق ندرانوذ ام
 ثح ناسنعو بوقیح ندب ادآ لوصا نال وا نال الا ىلوا هفرظو
 عقاو هل هح و و بور وج هل دح یل رط هد هر اکهودانع "یداو ییهرط و

 ردشلوا هم اسم مجنم هدنروص قج هیعشقار هوا روض ح لدا نالوا

 لدنم تدا دس هفرفوا هکر ذ یدئفا فصاو هدن ددص ناب ییدعقو وب

 دج یسضعب # :



# ۱۷۷ ¥ 

 ( یتش عباقو )
 یل رش مماج یراب اا هنع یطر یراصت الا د ز ندلاخ تربضح

 ترشاءم نشر رعد ادد ماسه یآ ر وتوا ندهد دل وا ی یر هنارخ

 را كتهرح < الایداج .d ذوا شون مات م اتح هدانناوب بوئوا

 ی دلر وب ادا هدروک دم فب رش عماج یر قلمالس

 | عاونا رلنال وا ريمعل جاتو لب زن هر ا اشنا هد هرق رلیک هدلئاوا

 | ابوروا "رحم لود ن رکا روناوا رب" هد رلج غا راد هلا تد وعص

 | ندنراقداوارد اشنا هنیفس هلا تاوهس بوفاب راضوح لو هدنراهناسوت
 هدارا ملس ناطا س یتساشنارببک ضوحر هل واد هده صاع لاسر

 ئ دشعل وا ترشا هنساستلا هل تفرعم سدنهمرب ولچوسا ًامدّعم هلکعا

 | حالصبسک اهد درب یروما هار قرءلو مانخ دوا هدانناود

 ۱ .یدشلبا تاوهسو

 قلا كب مر ین ونلا ق درب ءدق دنلوا تخورف هب راج هدلوپناتسا
 ۱ هر وک اکا ندنکیدلما دیار ینراضم كنلود هوا هدانا وب تواوا تداع

 | ہدنتخورف یراوح یک تراجت لاوما ر راس هلکک مزال یرشکت كنادراو

 ۱ ز وئوا قحهلوا لصاح هل صف ایم و قلا كج مسر ج وا هدزو ید ۱

 | هنصوصخ قملط ماه سا هلا مط هک رک لام شو رغ كيب شب

 ر دشلرپ و رارق
 | واهبج ندمامساو ناءطاقم ید کو : یک یییدلوا هددشاس راذسا

 نالء رب وهدنسهتسیدب زو کیا هک هل وشبولب ر و رارق هثحارخاو ذخا

 | ندنب العم تامطاقم ناتنوا هبجوت لوا ندسنخ رات یعاظن تاعطاقم
 دو یه هنس حوا كناعطاعم نائلوا هیح و ماظتلا دعو و رفن ج وا هدگیب

 هدیدج تاهیجوت زاربغ كماهسا هلجو رفت کیا هدکی ندنراش |
 قعلوا ذخا هل ريبعتول هبج هب وسلا ىلع نصت كني راضاف كنکل هنسرو

 هك شفا كيب ىلا نالوا لصاح ندنوب كر هرب و مان هرزوا |
 زدشلدا ذاا قلوشراق ههب رفس فراصم

 ین ورضم ن دنروا هیاب هکم قرطلابسح كنساضق لویناتسا هداشناوب
 قلوا شع هشع یس هک واح ب واک مزال ی4ج و ه ی دیدا دچا هداز

 3 رهل روك راک رد یعجەلوا جاع ندهرادا اضف روما لعفلات هلیدسح

XSF ۶يک عباس و۶  
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 | نردلا ون هدننامز یناثناخ یارکن القو یرکسعرمس یسهلیف ناصب و |
 جوازو یکباو شلوا نا-طاسيا# اق هدنس هات هعقد كيارک دوصهمو ۱

 7 ۱ درج ی ردار هدقدلوا فیح و یاخ هيما هر هس هله ع مدمس اس

 | ندلارونیارک ردا-هب ندندافحا ناخ یارکتدا-هس و یاهااقیارک
 ۱ یدناشعاتء رع هد اج قاحود هرزوا قب روم ام یاس صف بودا

 | تدوع هنداصرد هدنرخاوا یسهنس قلا زویکیا ك هلاصلا دعب
 | تبحاصمو تاقالم هلبااشابد كلم مظءاردص هدنسهج! ك هعفدرپ و
 ۱ هش رلهرب نج هقاسووال دم ندناوال> او یا هنس هما هردنق هرکص ندک دعا

 ۱ تیاهت قرهنلواافتملیدبت هلا لعل هنغ.ط روقكنو لوبلک هد ءو

 ۱ هرس هرب رح والدم را رک: نک یش! وا نوذ ام هتم اقا هدد هي رقاش اب نالوا یکلتفج

 ۱ تاردولسهع ردشع اتایح قاسم ماعا هدار وا هرک ود ب ونلوا ۳

 یيلاط هد اح لئاوا ب ولوا تاذر یحاص تراهم هدحرات نفو

 | (لوا كد اروهشم و ددعاسم قیصر ) هم اارخا واویلالتمو دوعسه

 ی ج وا یادم ینلناخو قلا ىلا یس یدا لاح ق دصام یعارصم

 ۱ ۱ ز دنا زکس

 | دیس قب سا مالسالایش یخد ینوک هبنشراهج یجازوفط كنها یذ
 ردشع | تافو یدنفا لاک دج

 | كخدنفانامع هداز یدنفا رکب هرق قسامور ر دص هیلا راشم موح رم
 هللا طیف یسادو داوم هدنمرم یس هنس ىکا قرف زو كب ندنماص

 | سردم نکیاهدتشاب شد نوا « ریسه كن رنفا نطصم هداز یدنفا

 هرو» ثب دم هد یکیا ناسهطو رم ەم « دم رات ناسهطو هطاع هدعد و

 ۱ هد الح هرول نح VES هنب و قارشالا بیعت ه در را زویکباو یسالم

 | هد کاو یلوطانا ردص هدر زوړکباو روم اه هر هلاکم ۵ل.س هاب یلوطانا

 | سولج ناخ میاس ناطلس ہ دنر ورم یآ یدبنوا بواوا مالسسالا میش
 | هداسهنم ر دق کشم ت دمو شال وا فذ هناشک هللا لرع ه دک دتا
 | هجو رب نکیا هرزوا تماقا هدنس هنا حاس هللا قالطا هرکصندةدروط

 وت
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 قوا ا ا هدآ ۵ يدقزا 4 ی نادشلادو

 ین هنس "هدعاقوب و داشعا ن رلحارخا هدا واره رانوب نکیاداتعم ||

 * یبهتنا ر دراشابا داش ادیدادمنساو شزادلها هج لادا او عضو ||
Eهک انافو هدر رخاوا جد یدتفا لی نیدراه رب یش  

 یک هدهناخ هری هل را تعا لبذ ب ولویعوقو هلساتس ه رنراعش یحرک ۱

 نارفا نا-هالا ی دا قر هاوا ل ولع نعش ییماج ناطاس هدلاو ۱

 یدلرویب هیجوت هبیدنفامهاربا لهب مرق ندا ریت بک هدننب یلاثماو ||

 یگاجنکاس هدطالب لصال یک یدنفا قداص دع قیاس یابطارس |
 نالوا و دلوٽ هدنسهئسرب للا زوي ك ندا بلص . كلج . یدبع ۱

 هرکصادک دعا تبابط لیصع دنس هب ر رج ساغر ٩

 هدي دب ناسعط واد“ ههداز دوعسعیسالم ره ٹک هد راب ٿ ۳0 ۱

 یسالمهنردا هدد و ربمزا هدشب و ابطالاسدر « دجوا زو یکياوسردم |
 ز دقلیشاب ےکح هدنن اطمر یس هن سر نوای دنا شلا یسهباب هکعهدزوعطو شلو ا |

 دهلی او لویناتسا هد س هنس ترد نوا ۰ نکیاهرزوا تماقا هدنس هناخ هلبا لاصتنا

 هدق دئلوا ما جس نديم السالا و فرط هلم وددعتسه قل رطلا بسح ۱

 بص یسضاق لوپناتسسا یدنفا دج نالوا یتودام هلنهج ییدقبالوبق |
 ندهرکص هن کیدی لوبق یغایضاق لوبناتسا هدا یدنفا قداص بولوا |

 لاعو قار ا فسأنور کفن ییالوط ندنوب 4ل-غلوا مدان ۱
 هرکصن ندک دتا راذکو تشک هدراژاب و قاوسا ندمرب و الم هتلع ایلخ |

 یساربا هیج یوا كنادهشو اوزا ن نک هشوک كر هلک ت نوکس ه ودنک ۱

 ردشاوآ ایمعراد مزاع یش

 یسضاق ماش اما س ن ن درصع یال ذو ندنروا هاب هک نوک لوا

 TA اا ےس لږ د یدذا نس> ا نارب و

 یداش یک |
 و یھ > وا نوا كنا طهر ید ناځ یارک حش نالوا یلاخ ناب وقاشاس

 رد دابا تاو |

 هدنفلناخ كنیرد,بولوا یدالوا ربکا كناخ یارکم رف هیلا راشم موح ۳ |
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 هل رظذ فرم ند:کلیلاو هس وا كناشاب ق” هاکعا نوت هدر وما

 هژس اونع طظداحم جد اشاب ناعع هسیجوتلا قااا یا مور نسل سه `

 رال دروب احا قلاا هزل س دنس کھ ع هرزوا قم وا هد هور

 ( ثايفو )
 ها مقاو هدکبب یدئفا رام هداز یرد قبسا مالس الا حش

 یر کد كنساوالایدامججی رب حس شو وشا ن گر هاتم اقا ن زک هشوک

 ید شا تافو مصعلادءب یوک هد

 جوا ىلا روا ندّنلص كئردسدا اه هداژ یرد هیلا رام مو> ص

 ید: شّلاو یدغاک تعژالم نکبا هدنشاب یدب هلبا دل وت دنګ رال
 نالوا یاکنه یسهیناث تح كرد و شلا یمّور هسردم هدنخ رات
 | هدنسدعدد یصچوا كم رد, رکص هنس تردو رهشکب هدنخ رات اسکات

 | هد تلاناسفطو یسضاه لوناتسا لعفلاب هدنردناسفطو هسور هکم *هیاباب

 | ایقاعتمو لوطانا هد تشم كنبدتفا هللا ءاطع یردا رو فارشالا بیقن

 یدیا شلوا م السالا e هد زوقط 7 و یرک سس یا لا ۳

 | ترد زويا ن رکا NT TE Fj 1۳۳ بوتلوا لزع 2

 هتشاطد N تالقناو نار 2 نالوا ضراع همالعا ی ع هد رات

 تدوع هنس هلال( ندناوهب هي هانوک نالوا ینلهپ را چادمب نۈڭوا ی

 ارر گه هدخس هدعملاید یسهس ق ما شا رول ناور وصحو تحار لات هللا

 روم ام ها هد هسورب قرلوا لصفنم هدنس هنس ج وانواو لبات سس

 شبنوا ویشاو ر ورم هلبا تدوع هنس هنا اس هرکص یآ ج واو
  لیصا ردشلوارود ندیتسه مع هرزوا یدئاوا نایب هدالاب هدنس هنس

 شعاتاذر ناسالاقلطو نابنلا بذع قد رط یانشآ لوما و قب رعو
 داع هزلا هجر

 یھکیا كچ ۱ و م وح ص ی دوا بدم ه دلی جشیاسلا هود

 حارخا ه كن را ۵-ه9دوژ هک رد و سس اش Na ناب نا ار أ >۱ ی ,دنتهشم

 ق! ر ط لاخداو همود یا نوا ناخد رب ناطاس ۰ هس ر دم نادیشلاد

 بالطو م ولع باب راو ناب هما سلاح دوو هعددر ن وحلا سا راب
DDS 



 ۴ رک ۱۷۳ ۶

 ۱ نالوا موج رب اعم هدییاط ر وھکد هاکو ه دنا وبلک ها وریند هدر دع تم ۱

 ندا عاتجا دس و رط هبلق لر دیا قافنا هلی افشا ی لءاخ ۱

 داسو تسدم هل ااب ا ناک هدر 3 جات غوا یعت ؟نچو یضیف هر ۰ و :

 نوعا ی و ازا ك بغار هنف نامه ن دّعل دليا نواعشو

 ردشلردنوک یلاعرما داعلا یط هیاشاپ رایط هداناو

 مورضرا نکیا ہ دع“ ارغوا هل وب هلیسایقشا واغاط اشاپ ر ایط هتسشدا

 كلا نالوا هک و کړه ع هراکلام ه>و ر اکا تافو هد ھه دعهلا ید

 مورطراو ناسحا هنر شاپ رایط یلعواهرز وا یسهررعم طورش یف

 هغم راعرح ن ر وکسحا یناشاب فر رس هله دج وت هب اشاب تا قلا

 اشاب تنا هدهسدآ شلروب نامرفويمها دنسودنک یسلیا ترجو ی

 قرهلو ارسکنمو مرهنههدتکر > هلن رزوااشابفررش هعفدحاقریردق هنفو ون

 یسلاها مو مضرا لر هلک للخ هند دو عفو هل اوح لوا هلکعا تدوع

 یلغواو یتافو تكناشاپ لاطب و رط# یاع>ا ق دماکا رفوا هرهش نسودنک ۱

 دوش تک هدرلاوح لوا هلیسم> ق قیا وهم هد 9 رطییی مور كااش اب رایط

 یییدشو یلذوفن هدا زك اک اا د سس بو+ لات تاذر تردقو

 کا قوسودرا لةم هیار وا 4 ءدسح قوا یس رشک لغعاشم كودو |

 فب رش هدلاح ینیداوا هد وا لک یب دلوا دع اسم لاحو تو

 فب رش ندنعیدلوا ش ا ماحرتسا نب وقع هلا طيس وت یتناخ ناور اشاپ

 یس هنس شا نوا و شا كره روآ ا باما یس اهاو وفع لر اشاب

 هیح و قانا ردلح هنس هدهع هل رازو یاشا هدن رحاوا سس دا ید

 نال وا یسیتقم ال اح و یسبض اق اش اس جد قیالو مورضرا بوئلوا
 اشا تد و شارو هی> ول ترازو "بت راب NTE یدنوا نجرادبع

 یه دسر دلو ا رجاع ندان روما “رادا اشا رع یناو یسلاو هنس وا

 نی من هنکلیلاو دژ ا اشاب د 2 ۳5 : و و زود غا هب رب هلیارع

 ۱ ا واد ا دیمهژوا ا اوب ان یجرک
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 كدجا هرق یایعا هنرداو ن دند داوط هل اوصرل ہد نم نالب زاق بوغان

 ۱ تدوع 9 وار us) ند هر دا وب ع 7 هدر گراد ۷ فا هل ایهعشا

 ساد ک هلا مدآ كر : يکرا رام الا ید هیات رابط ت بهم ۳۹ 1 بودا

 بو الب وط ی ر٢س سع ق رفتفو ت وراو جد وا کر دل وک هدادما

 برد عام بش مالک ° د هاا یل ر ردو ۵هاش>ا هلا اوا

 هحاص واكب هه رقرب مقاو هد هفاسم تعاس مراب هلغاوا برو

 یجرکج هلیاایة شا ردق ش ایا هسواهد هب راعوب بواوا هرزوا راظتن |
 یزاهشال نشود بویم ه دنا تابت اع شا هر ن دنعنداوا فات یغوا

 ه هئردا هلرک ع ید ادکک هلت رللوا شابا رارف كرءهدبا راثلاب قارحا

 ی دعوا مادعا ین ایا هر دا موق یھ دن رزوا كنو ی دلبا تدوع

 لزع هلکل ر وک یت واخر هدهب راګوب ید دب بل شاب ۳3 اتسول هبرداو
 ا نسح هداز ساب قا نوركا و لو rê ه ر ق رەناوا

 ی دنلو نیم»د

 قفوم هدنص وصخ ايشا لیکن اشاب دمحم یس الب یف رمصتم هلاحرت
 عقر یتراز و « داناو هر زوا كجا تماقا « دنکلتفج ن دردم هلوا

 ید روس هيج و هنس هد هع شاپ يدل لد هالا یعا د“ هلاح ر قرهاوا

 هنس هظداحم هنرا و هدانئآ وب جد اشاب رسحافا ر زو ناو یظداحم هردا

 نالوا را رها هنس هت تافلق ندنفرط یلضوا ناما نکیشادیا روم
 كناشار ن نیس>اعا ن ن دششیدئلوا رابعسا یت تک رج یرظوط 4 هولآرق 3 رکسع

 E ندشناح قح “ورو ی دناوا لب وګ هندناح قالفا ق ا

 تک رح ن دشر کب جد کب قالفا بواب روک ی انک زا

 یک و مرچ ىق اط لغ وا ناب ساب ه دز هب راح نالوا عقاو هلکع |

 صیلخت ندند ایعشا 4ع>وو فر ط قالدا قرەلوا رسا ی و لزم

 یدشاف

 لالخ هللارکسع یفاک رادقم یرادحس كناشاب یسوم هدانناو هن و
  طض ی هبصق هلا هلغ هیایفشا ردا تکرح هش رزوا هتولب هدلاوسش

 e نو اقعاوا تر = هن رزوا هوحرو مو هر ص ندک دعا

 ر دٌشلدا بس

 چ تدم ل
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 | راکرد ینسج دیملوا لباق یاظتناو طابضنا كنيااوطوا هعقد-# اوب |
 ۱ را رقنالبرپ وهلا روو ثروده س اھ هک :ءانوق مالسالا و محش ندنفیدلوا ۱

 كد هی دا عل 1 یظفاحم ندوو مقر راز و كنلعوا نایساب یهو ۱

 هرزوا تعا تیفک ن ا ۹ وا د>حرسقر هوا بصن مامی اق یساقا ندو ۱

 ۱ یعایصس وکو ی دارد وک یشواح لوفرب ن دنافرط قاحوا

 ادق اهاْخا یو ۲ ی تر گر د كنهرخ الا یداج
 A سول مع یسلاو هر

 ۱ یدلر وی هیحوآ |

 أ دوجخرابیط نانلوب یسلاو نو رط تولوا ییغوا ك اشا لاو

 ندید داوا ش هک داس ردارح , هدانئاوپ هرژوا كننک هئس دورارمصماشاب

 ۱ كن هرح الا یداج قر هناوا ل هو و قرص هژدناح یبا مورق: :زوداع

 یدشاردنوک ه:داح 4 ردا ها گن نالوا ی دوجوم ینوک یجندرد

 ۱ ندنکودا شلروم لاعتسا هعدوا یدورو ه"داعسرد كناشاب راط ۱

 | تولک هتداعسرد هل هلا نادتصتسا یرکےع نالوا د وجوم هدئاب نامه |
 ۱ هدانثاوب یدیشالوا نانو هزژوا لوس ندهژرآ ید یک قاب

 | دیدهتروق هدزک دهرق یرادقم زود چوا ندنرکسع نالق هدورک ۱

 | کدلوا بجوم یردک و نزح هداز یربخ ی را-ف داوا قرع یر هلو ط

 بوسا یراکزور هلبةرب واندش تان یخد ءددرمزا ینوکی شب كبجر
 ۱ توس برق هلح اسو هراذم حاقفر عش ندقد ان رایک نانلوب ہد ےل اس

 یدیشالوا , مدهنم هرفاو

 كنايتشا ندا دک هدنف رطور كنالاب هلا لوصو دا اشاب رابط

 یلعوا یسعو لیغوا یر کج هدانئا یکیدلیا ثبشت هناتبسا یربمد

 یسهفاسم تعاس ش سد ۵ هبردا هلا یسایقشا واهلط قرجرت برک رشت

 هنردا اشاب رایط نامه هنر و نر دورو هنس هب رگ نابکس نالو

 لاسرا هلبا ر گیس را كرد بصذ مرک رس ین هما شو یجاتسوب

 | ه دنماکنه هلع هبا مشا هرسصاحاب ی هرول نه هب رق بو راو نيکعا

 راکزودرپ و دش كب ر ۰ دااح ینیدلوا نمروک یز وکز وک بورا رق اوه

 ١د ول ! ردیدش تباغو ن دنغیدلوا ضەروط ناوحو نادا فوسا |



NADO i“ ها 

6۷ 

 ردشتاو هدةهشالوط ۾ دوا رطا یخداشاب تنات

 تکرح ها رزوا دفر هلرکسسع كر زونوا شاب ناچاس یسلاو داد ۱

 ندسغن دلوا یراح یسهدعاق بلغ نل کلا ہدراضق رکید ہدرا هسیا

 كا طض هلو یخدیامنا لعاخسا یغوای Siwy e 5 < هش رژوا

 هدهساآ شلکیرادادما ندنفرط هنولب ندن راکدشا نصص هد هلق ايشا |
 یزارب ندنراک دتا هبلغ هلا موعه یرکسسع تاود سد هنرزوا كثرلنا

 هلا سا ورود ۵ ؟س هر يلوالا ید چە رکصند هرصاع هتفهرب رل,دشنا ۱

 یدئاوا طب جد هعلق

 چ هعندنلو و

 ۱ یرظن نود ید ییاوح>ا شتاب :امور هداشاوب ج ی کرا لوغ شم هلن ر ا

 توشارب هد هسا اش اپ فب رحم هيلع ادب . یدیشلک هر هجرد كجا باح

 ۱ نالوا روم ام ھه رزوا لکا نایصع روع یک یر ده والم اه دف

 ۱ هب اشاپ ناولس ك رو هن رزوا یسلوا شاپ ناشبرپ یتلیعجج ل ردنا ۱
 ۱ یدما هدکعا تعاقا هداروا وربند واوا لردك هدادعب و كردبا تااخد ۱

 | «دهعیر هلواوهع كب روي هن رزوایساهناو صرع كناشاپ نایلسهرک وب |
 | # هنلاوحا كنيلبا مور هلک ردشخلف هیحوت یااا هقر هلبا ترازو هر هنس ۱

 | راسخو حر لاصبا هب ی اهاو راذکو تشک یرسرس هدننناج یلیا مور |
 هلا شاب یسوم یسلاو هزنساس هدننعص یرهلازاو عفر كنايع شا ندبا |

 | نالوعوقو هعفد حاقر هلذعا وا ییعت اشاد چ یل سالب ینرصتم هلاحرت

 | ی یوثرط نالوا ايشا عج اشاب دیردژوا مرهنمایمخاهورک هد راهب راع |

 | هیایفشآ كناشاب ناهعییذوا ناساب یظفاحم ندو هددسدا شابا طض
 أ هدلحم رکید تا رارولوا مرهنم هلو ایعشا هلدس> قلوا ی .هناعا ۱
 ۱ لدک هدهعفادم رها یسلاها هڪ واو ی دا رردیا عاقجاو ا

 شمامارفوا هن راتکلع ییایعشا ید هرک وب ندنرافداوا تهعد و

 | لوخد هنیزلهبصذ یلوکینو هج وقر و هنولپ ابها نالوا مرهنم هدب وئرط |
 ۱ یلوتکیت هدرح 5 مسیر لالخ اشاب یسوم ندنرلکدشارب هدزاروا ها |

 | هلکعا طوضیشوراو یلوبکیناشاپ یسوء یدروج ؟ هفرطوشراتزوا

 و ٤ لسف یفویسلا ذیتب هلغمآوا فالتا ید یزارب بولب هریک هب هعلق

 | یسهراچ رب كنا هلذلوا ییغوا ناسان یها و ام كئايق-شا وال وب طف



۹ 7 
 | هدانئاوب بویمهرونک تقاط متسافا كفيااك توب یسللاها لبج عقاولا قو
 ندعیبصت هسلا اشاب رازج رابدیاهدکعا راذتعا ید یرالغوا فسوب رسا

 ند رم شدرما دعباعف قرلوا رارمب یسلاها لبج هلتهج ییددلوا لاخ

 كا كح لارا زج كد هه وا فات یس لجو كماعا لوف کاح هفشا

 لئاوا خدوا هل راغا توعد هلبج یرشب ربما هلا یقاقنا ه درا هرزوا

 ۵ تو دنک سد لج ؟ یییدصاب قا هناا لیح هدا ن ومشل

 دالب ی رالغوا فسوب ریما ها درط نداروا یز رکا س عو تعواطء

 هدنرائب هرژوا قلوا یکاح نورد ل.ج رب ریماو كعا تموکح ٥ دارج

 هددساا شاوا ربغم و لعلم هدازكب ندو اشا را > راذعا قاشا

 یعحویم هبا یشر هدلاح یراق دلو ته هک ولدکب هل وب یسلاها ل بج نوت

 قافشو قافترپ هن رلحا هن هلا هداعا هاکع ینب رکسع نامه ندنکیداب

 ردشعاو : ,دکنزوک تصر و هرزوا كا هدافتسا ندنو هد وغار

 هرزوا دقوا ناه دسداس داح نکبا یسلا و مور را مر ؟| رادرس

 هلا لرع ندشلاا ر دلج اشاب فب رش هداز اشاپ نایلس رسالا كنا
 قاالا هدا جد هنس ءدهع اشا فب رش ںوناوا بصذ اشاب تباث هئ رب

 ه دنوډاه یودرا ا شاب فیرش هلساتمو ۰ یدیشاروپ هیحوت
 ندنفیدم هلوا نبطم ندمرکا رادرسهلبارک ذن زن قیاسیار جاع قا بولو
 ندنوبا# ی ودرا هدا او هر زوا كتیک هناج یصنع نا ذیتسالاب

 همناط قحهلوا رادقف ط هنسود: کک هشناج هلندا هکنوح هدتفراقم

 ك هساآ ه كندر ط ریههحا تویمهدنآ تراس کک دیازوا ندنغدلوا

 طض تابا ردلح نالوا یصنم یردب هد سح قلوا یرادفرطقوح

 ندارزو رفد رابتشالایدل یغیدلوا شاب ر کر هفرطاوا هرزوا كعا

 هر اشاب تباث و شلدیا نیەت تماقا ناکم ةئسو د: 2 هدداقوتو نیدر وا

 هنفرصتم دن زاب و هن رلظفاخم ناووصرافو مورمضرآ هرژوا كعادادما

 توراو هللا مد ٩ ریس رس اشا فب مش هد هاا شاردنوک هيلع صاوا

 و ردتعم هتموافم اشاب تبا یک یکیدستا برق شن ږ سحا

 یسودنک ید لیاهابولک اشاب فر رش هلک نده خا كر دا كرد

 هک عباس $ ۲۲ 6 ٠

 | .ردشمر هیمنهسخا جامالب هل لابقتما
 یی هعسحا هدي واک هللا رش رشک یی جو تو ن E ید اشاب تباب



 م سس
 سس سس

¥ ۱۸ F% 

 ۱ یسودنک هاکعا مادعا نی رک او هطاحا نیرو كاشاب هدا و یراوس

 | شابرازج هش هلباراذک هنفرط ساب و رارف هنفرط ی ط رواک هلرهدآ جاقر

 ۱ ردشهشود لیخد هناغوا لع تكدوک ءزژوا قعزاو هلا
 | هرسصع بناج كوبا« یودرا هرژوا ینیدناوا راعشا هدالاب اشاپ زارج

 | هغ درب یراب رارف والءوب بوئوط یناوب تال-شکرس هرکص ندنتکرح

 ۱ نالبرب وندیمرک | رادرس فرط هدنع> نانا لج 1 د دلوارد الود

 ندقدرحاق یرشدرمما هلا رکسع قوس لرد !تکرح فااخت ید هرماوا
 | یاریما ریلکنا یدیشع| لس هش رالغ وا فس وی ریما تم وکح لبج هرکص

 | كلك هعطقرب هدنلحاس ماشلارب هرزوا كا هاعا هربشپ ریما هسا تیعسا
 | رادرم سینا هن رزوا یاصفنا ندنتموکح لبج هلهج ولواو شخارب هنیفس

 | ریشبرما ندنکودبا شابا توعد هنباجءرغ ,رزوا كردشروک هلا مرکا
 | هدءهدو تیعما ںوراو هشدرع اکار هنکلکی ر لکناندنلحاس ماش سابا ط

 | مارک ا هدانزكي ندیهرک | رادرمس فرط هدنفح هدننقالم هلا مرکارادرس

 یص وصح هک رام هلار هلق تق ولوا هکنوح هعشپندقدناوا تافلاو

 | هدناج سمصعمرک | رادرس هلانواسه یودرا قرملوا ه رکاذم تسدرد
 ۱ كرازج هلا نو اه یودرا رلصلا ماتا دمر ندنغب دنلوب هرزوا تع رع

 | ید یتیکجهدیااشاو رب رعت هدنتموکح لج نسودنک هلا تک رخ هن رزوا

 هتساعود "ریلک نا ید رشا رها تودناتکرح هال اے رہے هللادعو

 | رادرمس هنن رزوا یمارهنا كن وبامه ی و دراو ینا فلا كل هک راته یدیشمک

 | ید ریش ریما ن دنفپ دلوا یخو قج هسقاب هنسشدا نا لبج تمرکا
 ؛یداوو تع رعهنصح دالبندارواوتدوع هاش سابارط را

 ردشاوا ر ظ تم هراکما جا هل !تماقاهددب وار

 | نب وفعهلیع دقت هضد رعهب اشاب رازج هدنندوعهماشاارب حورىشەەجورب و

 | لبج هلضف ندوفع هداوج نالو ادراو ندنفرط اشاب رازج بودیااجر
 | فسوب ربما هد هسا شع واهو الع ځد نج هل وا ضدوغ هب ودنک ك تموکح

 | رشإ ریما تولوا شف ط رشیساشاتنیلاکتیراق دلوا ده هتم كنب رالغوا

 | مفا طرب هل :هج یکیدلس یتب رگكنسل اها نانمللیج ندنس ابا كق بلاک: وب هسیا

 ۱ ردشایا جرت یماقاهدراوج هله جوون هسد اندا وا هطساو هلاظم

 هک فو #



 یدیشاروب هیحو قیواو |
 ادب ادیهش هدشیز ع اشا زط صم یسلاو شەرم هرزوا یییدالوا نایهدالاب |

 كنس ودنک یصنم نوګا قمالوا ناشي رپ قلخ یسهرادهدکدشا تافو |
 قر هسلوا هرحوت تر ازو "هيترا هس هدهع ا الا ۱

 ب وابزو نوا یودرا یدیشاوآ مزا ہر ەھ هلا نواه یودرا ۱

 هر فی و رکاسع نالوا روصح هدرمهم هرک ص ن دک تا ت دوع ۱

 كس ودنک هدک دلدنا س اشاب لیعاما وشا هرزوا كعا دادما

 اریج ا وک ںوتوط 1 ودتک ر سع ی هدننیعم هرزوا یس هیعح نال ع

 یییدلوا دعاس«نامز ھازا یا رجا یداراشهروتوک + رطاشاب رارح

 نوا یت یک رد هننصه نامش قرثثوا هلءاعم دن وب هلافرام لها دلت :هح |

 : واسو دو انراو لغ اط كب چاقر ےن . رزوا یسهلوا رادصا یلاع یا ۱

 هد رفت هنع كرد ا حاعزا ی لاها هدرال ید دراو هللا ص ادا

 تو ط هلاظم ل ص ندا تک رح هدننروص یل الج هل و یسل اها ۱

 هسا رولوالخاد هرهش ہلکا هماغهلب وا لردبا شد رد ب راکج همهروتک |

 هک راک دعا مالدا هئس هد ییعردا وا ظ رم كتعا ۳ وک داتسقر

 تکرح هیورابا ن اه هلن اب یکج هریک اربج هرهش هسا روئاوا تعلام

 لباشلا یدل هل راط وا روم هب هد ادم ېد یلاها دن رزوا شوت

 هرداحو یدیشعبا تدوع هباشنع هلغلوا یولغم ی رک اشا لع

 ردکت یلاها هدرهاظ هدق دنلوا اهناو ضرع هم رک ارادرس ندفرط یکبا

 ةيفخورب رحت هد هیءط تروص هنب رودنک ی رللبا لاخدا هرهش ن رایلاوو
 هر هدلب هوجو ی رلایا ربهدن هللا لاخدا هرهش هلبا بب رقئرپ یی اشاب لیعاسا |

 هرزوا كمردعا ارجا یشیا هللا هن ایکح لیلا فالو تنم هدافا
 اشاب لیعاعسا هنن رزواكوب ی لیشع ا وارى ىساج هاج كم رکا رادرس

 هبا تع رع هشع مھ ردا یا یعتسا ییافا نیسح یسهدونو باتنیع

 ندنیمج و یسهدو و باتشع یهوجو شع رم هدک دشا برفت هرهش

 هدزان تروص یاوخد هرهش هل.هلح یسومش نکلا كناشاب نوا قلب ره

 هرات اغا نیسح هلکعیا لوبق یطرشو ید اشاب هنن رزوا یرلع ا راعشا

 لاد :E هژوا بالا نابطم ید نوک نکا تدوع

 ۱ نالوا اک اوا بيتر و باجندن تام 8 نرخ طظ هګیو ن نکا رولوا

 ی مت سم
 مس



$ ۱ 

 یره ص ۰ ۔ا!یدرولک مزال كادراراتعا کنم ۳ ۵-اا ےک ره

 ندنسیلصا عضو نوت نوت قرهلوا ترابع ند هیاپ به هيلګ بتا ره
 تیاهف ل ردا یادت یراتعاو ردق ل راناناوب هدهیلعف تمدخو شهیچ

 هب رود نالوا راشعا ه د: راځ كةب رط یسهفیط و کلر ا ساق

 یدوب دتشاا یدنا شنا ردق هس ۳۳ كلردروک هن ر ندنسلاوم

 ردندنساع تربع حات كن هنامز تابالقنا

 هندا هسرد یدنفا نط ص ءس ا رنانلوب باکلا سر لفلا«دنوبا*یودرا
 هدول امش تاکر ندا داوا شابا خر لید هرزوا كتا ندوع

 قل وا انشا هب یجنرفا ناسا و هبافارفج نف بولوا یلکو یک
 یدئفادوج فرد ارنالوا قورعم واد یدنفا دوج "ریلکنا هرس هسا رام

 | یودرا هدرخالا عی ر لئاوا یدیشاردنوک هتناج نودا یودرا

 ردشلروب نينو بصذ باکلا ستر لءفلاب یک یییدلوالصاو هل ونام
 قعامهب وقوا یغددزا هک ید و ؟ےشاادہع لغو كساس سرو

 | هت هدنرانسل لرصع یافرظ ر اداکوب و روهشم هلبا لهج هدنسهجرد
 یدنجرا لالاه> لدعرروص ولدردوک ( هدنوح قرەلواروك ذمر هناکح

 یدیشعوا مظن ید قب ( یدنفا روکشلادبع هداز یدنفا جار
 یراد درا کک سار یجدوا هرس هدام قلوا باكلا سر ی رد

 هحدقا یدیشعا تعرع هلا ن واه یودرا قرهلوا یجاش رشتو
 ندنی داوا لوکشم ی ۶ رعو ورم ییمدخ ب واک هداعسرد 0

 ۱ دوا ندن_غیداوب عوقو یلاصفنا كنب ردب حورشم هجور هرک وب

 | هرج تاهرجوصمب هلرعوق و لنا هدنوبامه یودرا نوا لر
 ردشلدنا ارحا یجد

 | هتداعسرد قر هلوا جارلا فرم یدنفا نامع یاعردص یاد ارخوم
 ۱ ن دنشدلوا شفلوا هدع اسم هنس اجرو شو هدئس اع دتسا ت دوع

 ۱ ردشل روی ارجا تاهرجوت صعب هج وام" یودرا د هلتبسانموب
 | تان هرارغ هئسوب ی دتفا یسدق ندنسردم نالوا یف ارشالا بیقن باح

 ۱ شبا تم ز نعهنولامش یودرا هلا رقع ج كردا ی ول ی ها شا باحو

 ن کیه ۲ رادرس فرط یسشلوا ناواکم .A س و مس هور طظ ندنغب دلوا

 مورسطرا حرم “هانا هتسو لږه هدر لئاوا ی هک ودبا شلروب راعشا

 لک یواوح #



6 ۰ 

 ینیداوایباوج كنونم لازبح كرد اد. قفز مرک ا راد رس ندنب دلوا

 ردشزا هکب مهارب ۱ دیک

 تناح جد رلنوپ هاك هنلاط كب مهار | نالوا قةتم هلام ا

 صال“ ا یساکلا رسصمندرا سل ا رُف بوي م هل وا نها ما ندالود

 ی ءهلوک هلبالوکن ندندعو مرکا رادم,دلاحییودلوا

 هکبحوم را رق یرلکدرب و هرا Ill o را تب لس هش دنا ردبا مورگ

 ها ضرع هب هيلع تلود ینلاح كرلنا تیعما لاربما هلی رثعا اجلا هرز رملکنا
 هیلعءان . یدیشمر و همزال تانیمأت هنن لودنک هن رزوادعو ینبدلا
 نعم هلهجو وڊ دکب میهارپا یک ید داوامب ا > مسن ارف كبدا مع

 یدلوا نه ک هنسهیاج وا هرلکنا

 یس الم سعم هدیدورو هزم هم كنهرادابوب هرژوا ینیدنلوا راعشا هدالاب

 ٽرڪ هنف رط ماش قاارار یدنفامهدا مهاربا هداز یک ناساوب

 ۱9 دوا بصن یسضاو یسودرا رصم ارخوم ندد دلوا نا

 هليا لاصءنا ندش واوم ههر Ka aKa توف هيلا یو٥ یدنفا هداناوب

 سفن لک ) تب رش قئاذ 7 جد ی دفاع رکلا دیعندیا تدوع

 لاسراو بصا یسضاق ودرا كن 4 ندنداعسرد هلسلوا ) تولا شاد

 ۵ ددد لوا ف اک هبیدتسفا رهاط یلیدنتسوک نکلک مزال ىسلروب

 بودا دافا ینکحهدنا لو ه-دارولب روج ناسحا یهیا لوباتسا

 لوب ا امقاعم ندنعاداوا س لا ىس هکم مدعمیا چ اقر کو 8

 اوم هداشناوب و هنغیدلوا راث 4 دیس السا خش دز یساطعا یسهباب

 بوی“! شرب كخیدنفا نسح یلرهشوت یسضاق دادغب افاس ندهب رود
 هنکی داک شوخ هب یدنفا مالالا جش یسلوا رگشهاوخ هتک رع یسح

 یداج هجبح وم صلت نائاوا مدعن ن ديمالسالا جش ف رط نامه نه

 یدنفا نسح هيلا یوم یلصاق نودامشیودرا ارا تعا ندنسهرع لو الا

 یداروب هبحود هنس وکړ ع

 بارم یاهننم قر هلوا كعد ییلیصاق ودرا ثلرکسعیضاو لصالا یف

 رد شاک مدیا مدفن ہن سد اق لوناتسا زار سعیضاق ندنعدلوا هلع

 هس و درا مرکا رادرس هرک ود ارطذ هن الص بوو ك ها قل رط

 نالب ردنوک هسباقو رکسعیض اق كج دیکو كاردنوک رک ەیطاقرب
css 



 ردشلوا لصاو هداعسرد هدر- الا عج ر طساوا یردکع < ۱

 | ینا سف صیلخت كکبەجبا هلدادما كرلتوروق کرد یدنفا فصاو
 ۱ یی دلا تن ند هیمهو تازا فوخ یسیاراشخا یتراسا نکیانکم

 ۱ «دنعحینادوش كایکر نالواهدزاضف هدب وارغوا ه هننروف ردرادیدن

 ن دن دعوا اعا 4 هينا رج ناّعاح تقواوا رار داکنوت لد یدرب

 | كناشاپ نادویق یدیساوا شبا سفت ضل هد وقبچ ءرانوروق كيها
 یدبالکد دع ندلاهحا یسهر ینلوا مادعاهلبا قداصا داتفو لا دحر,

 كنسکو رده یتسلوا شابا e ر ننروص ت راسا ءان اک ود هت شدا

 ندکعا داب هژنارمخ هدنه> ن ادوقرب ندیآ تایئو ربص ردق هتفارمحا

 نم هل د یسرب ھەس |

 ۱ عوطعم هرژوا ینیدنلوا راعشا هد الا كردبا قاقتا هلا ك 2 هلو

 |[ رزمساارفو شامل اکا یتس هعطق دیعص هر زوا كمرب و وکرب ورب
 ی دنا شم: ادعو کج ەدیا مل ات اکا خد ی رصع هدقدقحندرصع

 | راب الا یدل نغيدنلوا ا كر هلذحورشم هجور مرکا رادرمس

 | هقولبا ییهب ردنکسا ارح رریلکنا هکعادام هلا توعد هتنا یکب مهار ۱

 ۱ رک اتبع یجدار ورد ظلم یرهراح هللا هسنارق هاو نا د ا

 لص ر رویشار ذوا هدوهب رازسنارف رد هرزوا كتا موع ۵ هم السا
 تب رارو رو اوا وا ريخ هدن رلتف> هدااح ره ی راک ؟ بوقیج هالو

 مهاربایتسایار رک هکبدارههر زوا كیهدافاهب ونم لاز ج ہدنقا س ته! |

 0 یرمتسر 11 بوقیچ رازسنارف هلباقب رطوبو شعرا مما هکب |
 ندنفبدل وا شابا دعو یتکج هدا تدوع هل ویناتسا هلبا لست هرلنءهلوک |

 یار رک وب كبدا رم هاکمردنوک تارب رح هکبدا رم هدقایسوب ك ,ےھاربا
 یخدوا بوردنوک هب ونم لازنج یکب ناسعع یسدر ندنفرط یک یییدلا

 لاربح هدک دتا علب هب وتم لارج یتسهدارا كم رک ارادرمس هلا دور وهربصم

 هدااعیرلف داوا قح هعیحو زر دلکد هدنسنقکیچ ندرصم رز سنار دوم ۱

 هسا رفكبدا ی هکیدلاقرد رک هدب | علست هکبدا رم یرمصهرزوا یراددو ۱

 فرص هّتش هش ندنس هاذ نیصردشلوادو دعم ندش اک راكروهج ۱

 ند هیلعتاود فرط هسلا كيداع یدیشمر وباوجود نوعا راکفا

 هدکمنک ۰ رزوا تحارو هافر هددیعص هدلاح ینیدمهلوا نتبطعو نیما |

 ٤ ندهند وا ۳4۹
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 یدلبا نیعتو قق

 عشا ندرگسع عم هطروا سا یمدنکلتهح دن وا هد داوس رد هیلعءاس

 هت داشک كل هطروار اهد اددح هد هلشو نالوا اشذا تسدرد هدرادکسا |

 ردشارب و رار رکو

 ینیدلشالکا ندس علا ط مریخ و ع هعطقرب نالوا درقه 9 هداوالاعرو

رکا لس سا یراک دطک هدنآ لایعتسا ك هن ف فثاوط هرژو 1:
 مبل ی

 هدندج هس رح نوئفو هب صع تاعرحم قاحو وتشو كف هراس

 لورم یک ناو ژر کو ناکو رت ناناوا لامعتسا ,دفالسا به هاب
 یک هک راک هنلأاح یو 5 ی رکا ارز دا طه هن دادع ےس

 هک واح زام هلبتآ از زند هعفدرب هد نس هب راح نادیم كنفن هنانهششو
 هدنکنج نادیم ه-داقاحو وتشد و روعازاقوا هسراتا هدا زر فرط یننق

 هداتفر وهدمشردر وهدن ولر لر کهنعواعلعل بد وب و یییدعارا اب شوا هل

 هدلاح ییئدلوا موزرگو تبع ینج هرم هلوالیاعم هت راکنفتوںوط نال 1

 هد ولو حالا سر هڪ هيف یاران د رع یراوساطق ص و و5

 نانو هیلع ءا ین الکا یندداوا نوعا كا تالنتسبدا هدزرهش |

 ردشلد اعاد ابو یرلعاللوفقاح ووتش كنب رکسعد_ دج ما ظن هو

 هب رد کسا هلا نوا یاغود ردقیا جوا اشاب نیسح 1 نادوو

 ییدوع هاو هکنف نوحا قلا هرخذو وص ذس بوڈالوط هد:وار طا

 یتادوف مان ك هبا نوڪګا شفت : ادعا لاوحا ن دنکیداک مزال

 هرزوا ق الوط هدرا وص وا هلا تورو یکیاو هیفتس مان ترص داب

 ید: ا ینوکی اص یجب ییرکی تالو الا عیرهک نوک ی چو | یدیش اروم أم
 کش ی راتوتس هنکنرو هز سام لئرمصد داب هر روهط هنرو دی دشر

 هن راغیص روخولا هدنکیا تع اس هھکو لطاع ندتک ر حو ریس قر هلوا

 توطلاحرد ها هدهاشم نتسدیغدداوا لکشمصیان و هرادابوشود

 ن دک دتا راد هنخر را ضب كن هنیفس كردا ترشابم هنتخادنا

 جاقرو هلام حد ند هنیفس هل رامراو هن رارزوا نواب هرلع رج هقشب
 یتندلوا لاحم ییسیفا و دیهش یزار كرکاسء قرەنلوا هب راع تعاس |

 قار >ا فیس هر ص OEE ص اخخ مدآزار توش د راتوروقهداتنا

 | یدادنا مسا و ذخ (ند:فرط سد یزار ندا راد یاسوو ها كل هاو

۱ 
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 هک ۱۲

 ۱ وند هل دبع هيلع ءان یدیڈخنا ج وزتیخد یی نق مالسا لهار ندنسهیص |

 ردشع وا نیست |

 | هرژوا زازحاو یشاخش ندءالسا لها اهد هبن عرب را زسنارف هرکصندنو |
 | یداواز روک نادنح هلبااشم قرهنابق هنسهناخ دونم هللادبعبواوا |
 | هلیادرط نداروا نی رواج د ردهاکنروسشمر هنظاشا هتفرهزا عماجو |
 1 رو چ سم نالوا هد رد ها باب كه الا صا ( کاح و یدنامق ی ؛ رود ۱

 | هد رزوا اقام ویدردتااا حو لوي رب هن هما مدع ساج ا

 | لاها نو یدمتو روجردغاو| هدنسافیئسا ما ہلا رط روک رب ورغآ |

 ۱ ید ارلشلوا را رعب ندنراناجیعایب صم ۱
 ۱ ندیلاها ه-اکعا ترڪ” هیارخارابد یرا ضد ندهدلب قارشاو ناسیعا |

 | یر دشهلاو هن؟رادنلاغب ولاج هرزوا كع | ترعگ هی ارو هبا روش عوج ۱

 | تصخر الب مکره قرهنلوا مسن ندنفرط ونم لازج قوا مواعم |
 | نالعا ینح هوا هرداصم یالماو لاوما ههردیک بوقیج ندرصم |

 أ ردخع وا |

 | لاخالصا هلوصاو كلسنالوا یذنهم كنهرابانوپ رب هلق لازبجلصاطا |
 | نغوج كلوصاوب وثم لازجاما یدردیا روهجروعا *.رادا ر هیمرونک

 | هسنارف هسلا یروطو كلا یدشا ذاا تالسمرپ هنارمسدوخ هلیاربیغت |
 ردشاوا بجوم یارا فالتخاو هلک قرفت هدنس یساسور

 | تفوزارب بواب ردنوک هطایمد اشاب ینطصم هسوک هدلوالا عبر لالخ

 ۱ ردشلبا تافو هرکصا دن اقا هداروا

 ۱ هل ی ادعا م تعا" هدي س هعق و روخوبا تولوا تادرب مدرضمو میم

 | یرلت ا 3 یک دهنیعم دل ر و یار لر 48 هک هراح ه یدیشعا تس

 ۲ دن یاس ید دیک »لاک ور هروانم یکی درجات : هترابانوپ
 یدمهلوا د. .ةعو رگ وشراق

 رح هج هدنسوشراقر ؟تسع ےظ وعم ازا حب زده رکسعرب و

 یدز زسا یییداجا كن E ماظا رب , < ؟ب ردلکشم چ :٠ یب 2

 | كماطظتاو ماد جد هدنراه ا شا و نالک يو رکو ب نک

 ددج ماظن هیلعتلودو رایدتاقیدصت بور وک نیعاایأر یتسهدناف و موز
 هدندنع هلج کج هيم هدا هلیاسعم ها اچ 5 دعا رشکت یئ یی رکسع

 < قا ۾



 ندی دلو توف ةا راس هللا تباصا هننزاغو كنهب راح شازلف اراضقو شآ
 | مأتمو ردکمیشان ندنکیدسا روهظ اضقرهل و ندشلاو مدان اغا ناهاس |

 لیصح هدرهزا عماج تدمر بوراو همصمو شیک بود اراد كرت قرهلوا

e ۱۱۱ #۴ 

 ی ودرا ن هکر EE هدر ما شاار هداثاوب ىدا ص4 مولع

 ۳ تک الف یراقداوا راحود كراك قند هدنندوع امرهم كوامش

 هلهجوو و قلا ماقتا كنس هلج قرمل وا راء بوروک ییارططاو
 در ةهرزواق 1 وا شاش: اریخ ل عر كج هرب دت اودع ف 7 هر> كنسودنک

 ح ورشم هج ور ںواک ہرے د ردنا یکعا م ادعا یر ؟تتن رس

 رهزاعماج هدروغواو طةف ردشعا مار یارحا هللا مادعا یر_ هل

 هب هيه السا كلام یمارهناو قرفت كنوامشیودراهکر د دتګ رات الوتر عم

 نوګا هلاّرا یراعو ندنرزوا كمالسا لها هلکمروتک جاحراو تشهد

Eندنسلاهابلح هدسدق تفولوا رایدالاب هذماراهراح یسالمع  

 یب رک سعر مس رل زىسلارق د تولوایرب هدنماناخادجا ندنراغا یرھکب و

 یللح قاارا لوا یدرارا ییادفرب هرزوا كسردتنامادعا هل رفت
 یکن القو 2 انفو یرح یک نالسرا هکیدا وب نر هدئمان ناولس

 هرزواقاواهینبدتمدخرب ندنکودبا كاب یب دربن د ممر لالاحو باتو

 باح هن لر هلک هیههرغ ندسدق هلاتیلوو یدلوا ده هتم یرمطخ یحاوب

 رضلافام بوشوروک هل ااغا نیما ندناوغا یرصلبو ندنسلاها

 ددع قرف هب ودنک هللا میعشل فأ یخداغا نیان هدک دا فدک ۱

 هرهزا عماج تولک صم ا هللا لاح و هنشا یديشهر و شورغ

 هدکنزوک تصرف قرهشالوط هدنس هقرا كر هلق هرکصندقداوا لخاد
 هلب !یالآ هلا بصد یضاق ی یثد رع حورشم هحور هدلاح ینئدلوا

 تصا واما نايل ء ققو ینیدلاق اسد وب نوک یدردن وک هم هه

 ردخلا ارحا نشل هلباذاصا

 هتمدقوتم هللادبع لازج نالوا ینادناموق دیشر هش رزوا یاد ءار هو

 تّرشابم هروما دعو لح تولک هربصم هوا ی انها کل کده ماش

 ات سر یح تولوا ناسم قر هل وا لع> ا وه لزجو ردسشلا

Fama 
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 و

 ند داول هجرک اراناو بویلب وس هناذ ترد مان یزغ رداقلادبع مش ۱
 ۱ نكد مار یارحا تویلکد یرلدا هد هسوارلسعا تھ حلو د ج زاو

 | بواوتدرد یچوا یرح یدل رایدنفا سردم هلیساوا شابا هدافا
 ۱ لار اتی> كاغا ناملس هن رزوا كلو رد شمام هلو یساګ درد

 | هی واهسفارفید سردب چواو و شلروا هغد زا هرکصندق دناواقارحا
 ردسک ی راشاب قر هناوادع یا هلته یرلک دعا تیفک رادخا

 ةعساو ةجر هيلع هللا ةجر
 | یراقدشقلاق هکعا تسواتلایااهج هلو-اوع دتدن دمو ت» رح راز مف ارف
 ۱ تاللماعم ق وج كب ی رک دعا كن رل رم ل وجهدندناح ناتو رعهد)اح

 | ريدا دهکشا مظعهیاغا ناولسیخدهرکوب یک یراک دلیاارج | هنایشح و

 ادع | هیلعءاش زامهنو | تنعاالصا قاط سا نالواهدنتح هککشا رک و لاح
 هل. علعن كن انا ی رحم رکصندک دتاناس یغدلوا ییخدمهدن وب ك هنسک

 ندنع داوا: هنا عحا قلو انوع ایات روق ندن ل اه جک ش ایس بوس ځی دلوا

 ىفاوء ەن واق كنلودرهیمادعا كن اما ناولسو زامهلواداععاو ق وو ناناش

 رايد فا سردم و ن الخ كنا او تا دمه دع اق قم روا هنر اف وقواود هنا

 ا نکیسعا قفح یراو دل وا شبا تم صا وب دے زا او ند تړلو ه اغا نايا

 مج هکح كنقو لوا هک لهیدردیفان هنب ران واق هني دم لام یرامادعا هل دع |
 ۱ ی دیااک یمادعا كلانا نایلساک ورلشمروک موز هت اار جا قج هلو تربعهر اس

 ۱ یسالاهارصهرزواكْعا قاسوساح ەن رودنک را نسنارفهک ل هب وطو

 ۱ هل راود هس > وب راددیاع ادد مت هلا ید و سدح یرابرلنوس)واشهروک موز هنر

 ۱ زام هنلوب هحور ه سد ن دک ازا یون دک زم شنا سا هکجک ر دف هنما دوا

Ans۱ دارم مان نايس و شا ارظذ هر دیلک تاناور نالوا ظو]ص» هلا  

 | یلغوا كاذمان اغا نام نک اسمدنس هلع كب مادته عقاو دنر هش بلح رماد
 نک وک حقاوم دذ هم> ۳ و تاتو سااکیدادجا كراو وشعا

 تولک هبلح یزاناب كوب هدلاح یی داوا ندننادن اخ كب دابق هدس هب رق

 هلل لتس ام وب كردا شم درج 4 یدنفاناحن دنذ ون ایک ا كتو واوا

 هب راجر اغا ناهکیرد هدک دعا تانو یس هدلاو لناعلسردشا او بود انطوت

 یس ر٣ یہ دلا كر هیج وک هب هن راح یالوط ند ہد سر سالا اغاناعدلس نوا

 ٭ شاآ #
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 هیجوت هیاشاپ مهارا دارن یسلاو رکب راد یعاظفاح هرونم ةنیدءو |
 ردٌشلروب

 شابا راذک هرژوا لالتخاو برج یلاوحا لرمهمهد هشاس لس لصاتطا |

 ردشملوب هدلاحر رسسنحارخدقرط زا> یک ینیداوا |

 چاش ندنو رط رب هد ندنرافدلوا شارب هدرصم رازکت رزسنارفو |

 زسنارف یو یو 4 رک كمرحم هوا بصل یس اقر میل رع ۱

 و ابا لاصدا هر هک یسودنک هللا یالآ یمارک و ارا |

 لازبج هک رژ وش ردشاک هروهظ هردان هب رغ قور نوک لواو |

 هن راهو درا یتنیفیک یر كن هاخ یدلوا نکاس» د هیکب زوا رب هلق |
 هدنزرط واتم ص» هلا روهظ صخر نک رزک ہد هغب ك ردا فی رم |
 یکیدتارظن احا هدغاک ر هلق هاکدرب و لاعص رع توشالفات هنا رب هل ۱

 را هه هدکد تبا برض هنسکو ک هعفد جاقرب هل ارت نالوا هد, هدانا |
 مو عهد هسا سش ترض هثشاب كموذ هرک جاقرپ ہلا كنکد یه دنلا

 بوشود هرب قر هلوا شوه ر ل3  ردْشچافبوبلمراب هلبار ج دیتا |
 هدراوج هللارارف نداروا هال ااق ردشلوا تو هرکص هدد جاقر ۱

 رااسع ن دشلا يدان رف رام یدّیشعا اقتخا بو رک هزاتتسا رپ عقاو

 هنن راکوا قر هلرغاط هفارطا نامه « دنرلقدلوا علطم هیفیک بوش |

 ئالاق یراقر ند هرب ه دورص یراق دالشاب ے٥ وط یال ۱

 راضحاو دخالت اق نامه ندنکیدرب وربخ بو روک لع ییدتا رارف |

 ترد ی رک. سو بلح یدلوو نار سا قاطتسالا یدل هلن رلع |

 چواو دورو هرسهء اهد :a امدعم و | ی رغ بناکرب ین ودنکو

 راد رسسو هراکح یک ودنا ش ؛ا مولع ی رهزا م ءاح هلا تءاقا آپ

 تویلوا یر كلا هدقدن ۲ لاو ود ردي رايا هدنول كەركا

 یسلوا دکشا و ترص ەر کے دک دلتا هدافا : یهداوایاص ود: کت رگ

 لتف یر هد ه دک دا تەجر هماش ندرصم نو اه یودرا هش رژوا

 شک هرمص+ هلا ناه نداروابولک 4 ەزغ هل. لعل كر اعایر یکی نوجحا

 *یاسهاو ی وس ینغدداوا شمهلشدا یشیاوب درو نوک ا

 رهزا عد هاح لاو لایدا یکیدع | تودنارس یاشفا ه هک ند سهم

 هلا ی رغ هل ادم حشو لاو دجاد عو سد د دیس ندرلسردم
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 هک | ترح نالعا جد وا هک و بت وحا یب رەس هسور هدرا ز ویکیا

 هلا ۳ تکر < . رزوا ےک تر اھذ توررشاش یکحهدا تکرح هو رط 4

 ررم> ند هیامرس ه دنس نهان هدهسلا شاوا رهظم هب دبلغ هد رها تیادب
 ۱ ۱ ساویس هنسودهع و لزرع ضیا ر کیا ندنسولح لولس ناطاسوشغا

 | هترادصاشاب رس>یزاغ یدبا شف هلاحا یکلرکسعرسنیدو هللا یا
 | هده زا ابا هیجوت ییفانادومف اب رد هنسهدهع هجرت بح اص هد دیک
 | یر هثاوا رظن فرم ندنعلنادوف ه.س هاها تقو کن هکداعسرد

 ۱ یکایلاو هنس ول ےس هدهع هدنس هنس شد 9 اقا کل رکسعرسندو

 | هلو مک هل امظکترادص ابناث ن زسکمک قوچ نکیشلدبا هیجوت
 ۱ هداعسرد هدناالخ یس هنس تلا تودام» یرفس یتیدلوا تعاب دن دا ڈک

 | یدیشع وابصا یظفاع هبانا هلا لزع ابقاعت هرکصندک دناتدوع

 ۱ هرونم ةن دم ۵س هدهع هلال: وع هنکللاو هدجحی روم هدد زویکدا

 | تافو هللدوعوم لجا « داروا الاب هجورپ روی بوثوا احا ی

 ۱ قفوع هرکب هلازا دلع یدب ں قوا ویک ۱ 7 نەق وردنا ٹع

 | هتشسنعەلازواج رلبا لذت ا ته*ود ش٤ا رد مدلوا

 كهناارا شم یجدیدنوا روکشل ادرع جرو دکم یوازا زد: دهملاو

 فسو هکر دهدنسهرصناب ییبدورو هب همر کم هک« كن ريخ یتافو هد هک

 ن دنر داوا یداب هش وقت كرل ياهو نالواثعاب هنبارخ كایهرحاشاب

 یسادضک كنسودنک نکل یهتا ید | وا نو: س 9 2 هل اف و ا

 دوس دج نالوا یظفاحم هروءم هش دم هللا ی ارم رم هنر ا رخ و۰ تولوا

 1 اشاب فسوب ۵ رپ رم دعطقرب نالوا لگ هدام سرد َ اشاب

 ینددلوا شلیاتم دخ نس> قره زلاوق هدنلوب تا یساو ف_طاتیرلییاهو

 ردحردم

 باح كنب . رب ندرادتقانایصا ار , رژوایتافو كناشاب فسوب هسا لاحهنره

 هد رعاا هز: رو دودسملود رص قا نوک مزال یار فاوروم امها

 هاو لوح ندنفیدلوا ذیاتم هنوک ندنوک یطاسا 2 راب اھو ید
 دب روم أم كن 1 ندارزو لفوذو هنن راوشم و روط كا رد اشک و

 یاو “ہد ج شبح تاانارعم یھب ہیبت كەر کا ادر هاک ار وک مورا

e 



۱ 
 و رخ یه namire gî یو سمت اختیار سس رس سو سس e رس هر سا رس اس ام ی و و ست سو رس و یخ سم ی سر ات مر لس ی ته هدست سس

 | قلیرصالاحو لوس ع وضوم جار ید 3 ب واو ۱

 تاماك ھا ۰ ر زا ا E نا ۳ لاوتهرب

 مرک ۲ رادرس تودامادقا هلاک | كنت راهس رد> "و وو مایق هنساشن دمژال ۱

 هن امزاول لاکا كوا مش یودرا ه زژوا كعا مو" ه رم وه رارکت جد ۱

 ردرلثمالشابهن یطخت هنر طن فن 1

 ( ۱۳۱۵ هئد عداقو (

 ادو كرل اھو کم رمها و اه ی ویشاكلذییع ءا

 راح را هدر را صر كن رلغاط aھ رکھ کک 9 كم ردشا رعت ی دعا فذاط ۱

 ردشٌمل وب لود ثمر ا قعردپا ۱

 قساردص یلغداحم هروم هن دم و یسلاو هل هدنه رک دموق ره ےس و ۱

 یرهنایغا ی ط هنن اج نیم رح كرا اهو ردشع |تافواشاب فسو هجوف |
 راه طا یسلاهانیمهر < هل فو هر کو ندنشدلوا شاک هروهط هست امز كا

 ردراش ٤ا٣: تونم

 شا زو كي هده صاع و بوا وا لصالایر که لاراشم یافوتم

 یا داوا یسارشم ر.ع كلادو د نس> یسر نا هدم اک نھ یس دسر

 | ردق هنتافو كنسادنفا هد هسا شماوا د ازآ : افاکم هنتهدخ نسح هدلاح |
 هداشار ر سا نیشقهدعب و مست ااو قدصتابتا هلا ۴ تطاوم ملح ۱

 نواه یاعنود نزاب وردا شدعت هلا ا ,حووه هدس وف لرحز ناک ۱

 تک رس دو هلا هر امر ناکا لع»د و رلبا تراک هزر هلک بو دیک هلا

 زا هدنس هنس کس شع شعا رواک نودیک ید هرص» كرد ه راضم

 ترا بور و هام رس ههبلا راشم نکنا ینادوبش هلا راشاب نسج

 قايشا ىچو قەدەر و راد دن رخ هر ودنک هدنش دلوا اشاب نادوف هلک یاب |

 دشودما هنوبامش نیبام هلتسانموب بودا یسادنه ک وبق هللا یسهیتر |
 ناسعط هلته كنا ردیا ب ااا اغا ناعع لیکو هن رخ ه دنسات | |

 شلروب هیحوت ینللصح هر وم هلئرازو هبئر هتسهدهعمدنس هنسزوهط ۱

 ییارسفوقو كنسودنک ید اش راک هراء تر راد ص ماعم هد ؛ رازوکیاو |

 هل.بم> ی درا ب صع كن دنفادجاهداز 5۶ مالسالا جش نالوا قو



 ردشجشارب هدرمه» ندیکب

 ۱ رادرمقر هنادلا هننارب روا هام هلة ح ورشم هجور قاود هراک ا

 یرازمم ا رف یک ہد ساک اار ضم هلا در ی هژواعم یک دانا دوو رکا

 یدل ییکیداکهب باس رب ودك شاهن رزوا یسعود هما كع اریسا ال اک ۱

 هارد ارفهلواعم بج وەر هلباد عا دنا ها | كتم“ ا لارمما قت زارا“ الا ۱

 تا وا" یوا یب وذأ» هداوب وبه عن قر لوا یدارهنرلدود د هبه منار ذ |
 | بودباتغارفندکغبا لر یرمههرزمهنارف هرکوب هد هسلا ش.ردنوک |
 ر دش وب دوج نس هراح كنم هدنادا د هاه رص ء ند هار هنر اب اوب ۱

 بویمهدیک فا رش لح ند رم ےم د ەلسوب یا ندهج ورم ت وڌو ۱
 | جالا ربماو لاسرا هلا ماش لجو لاعا هدنداعسرد مش مرکءتد هوسک |ا
 رشت وا لاصدا ااا شاب هلل ادص هداز مطع ۱

 نوک لوا نا بودوا تو مسر جا رگ یک دن هدئسهرف لوالایداج ۱

 ید الغاب هغلود عوذو تاسو نوک ره دا روهط كل هر هد ده کمکم ۱

 | هقرف یرادنمكت هیم وب ناف وهدش رشناضهررخ اوا لر هشاهدادز هک دنیکو |
 | لكشلا بوذح  رابعرخروک ذم هد هدسعةلا یذ رخاوا ی داوا غلاب |

 هیلب وب ل د هیجناوا عضو هش رب هليا روهظ هدنس هکرت كصخشر ۱

 كم رکم تب هع درب ام دوم هکر د بودا تاور هرژوا قاوا نو قب 1

 ردا روهطا و ههفرط ره کجا تو رس صخ*رب یر ندنرل_شاط ۱

 هله زد وص ینبداوا شس» اوا یفرطرب هربوا عضو دتر هك وداود ۱

 رد ره ید و لها 0 روک ها نه زوک یس هعفو رجا روا ۱

 | درع یسکنا تقرمس یرچا را رظا لاح وش یدردبا قدصا لاصرا

 هسلا لاج هن یدبا رک قلوا یم هنضرغ ربت هلییسح تب ورو لقعوس |

 لئاژ هیلب وب توئاوا عضو هد هلا روهظهدنس هکر روک د هر هدنناوو ۱

 ۱ یدلوا ۱

 ترمضح ب ولوا لع روفجرب ه دن واسپ بناج كم رکم تبی باب نج |
 یتیروءاحنک ر دیا اس ییرکم تب یرلترضح مالسلا هیلعو انیدییع مدارا

 | شورفم هلا سه مه ع دمت لو و رد و مولد شا رروغو ۰ دارون
 ي

 ۳ بواوا



 < و

 ۱ نایعاضدو اما رب ار هد ا ا ا ۳ ا ۱

 ۱ 9 یدلحآ نحنا هدر اهب ونو ( نوهیح 7 در صم یدرصم |

 ن واسم یودرا هلبس ده مز ( ید هراهب رب یدلاق لد _هع داشک |

 ۱ داخو 4 راح مار ارب هلا هک راته نوک چ وا رد روا حزام هثدناح

 بع یراک دک جالا اھا هدم رظ ت دمو تواوا نيک يا

 | راتاو هیلاع ةا هجو هد رصم هله رداکد ناب و فی رەت لباق تةشەو

 ۱ کیچ - دیه لس يعاد ٹا دم و تد رح را سل ۳ ردئدت الاح

 هکاب و صنع جاقرب هدیورتت | تعانق هش راک دک و دناقردقوب ,دنرلذکلم
 هګ وو دوجو یادقا هد رالوج س صم نوڪ ا یسدصوص# ضارغاكناذرب

 ردانعم برع یرللبا دوناو بارخ یراجرانا ۱

 | ندنفرطر هد كر هک هنف رصن هض.ة ك رزسنارف هن سهم هلروص وب ۱

 | سهقنارف نویلم نوا قحا یدنلوا ن العا یموع وع هدنفح لاها |

 ۱ نت تاک هعوق و رابدعت و ط هداب ر ك ۵ نو اھا نوا یساقتسا ۱

 ۱ یودرا بودا درط ند درعص ییاشاب شا ورد ید كي دا هداناولو ۱

 | ریاربلا هک لاوما یمیدلوا شابا عج كناشاپ شب ورد نوا نونا |
 | ل رصم قباس لاونمر و رد شابا دقت هرب هلق ید نویف كي ترد |
 | بولا یراٌّسارف رع هکح همان هلواعم نالوا شابا نوا یس هيل |

 ن ( ےس ردو شع نائاوا بالر ندنفرط مرک ا رادرس هرژوا كم روئوک ۱

 | های هبردنکسا هدلاحتیرلقدلوا لءاح یایشاو لاوءا قوحر هب را |

 ید منیمردشا تخورفو طط جد یرلنودرپ هلو ندنرلف دل واشء هریک

 فک س هیعاد *ورادا تو دبا مهد ىف ت هیلام هعئاضصم ر هلق هلروص و

 | هنس اشدا هعسح نایاکعسا هد هر دنکسا كرهدنا بار ید تادرا و |

 | یطبق ین انك زو اطو سالا رادتا هش ریمل راد اطو هعاق راسو ۱

 ۱ كرادتندرا هلوک ءایس نالوا ارمشا ندروفرادو ندنس ەھ اطیراصذراسو !

 | یکیدک هراکرسهدهسنارف كن هتراب انودو شم هلام هللا تارفن یکیذلبا
 ۱ یهودرا رسا رفهلب یدیما کج هدا دادم | و سوم اب رق قردلا ی ربح
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 ید اما روهط لغو طعف هلرسهداز

 ۱ توط رپ : هل هرکص ندق داوا ج و جره هل وڍ نو ک نرگس یرهش سصم

 ۱ یودرا 1 نوتیجح ندرمه» ی یرکسع واناعع هلت كأ و رد ندلاعا كم و

 ۱ هژ.1ح یک اشم ضب نوا دل واعم دوو ۵ رژوا قالوا لاب صا هنورامه

 1 زود هد ےس سا ٩۱ شرک هر هلو اعم یجدواو شهردنوک رم هب یدنفا ن مع

 | ندنراکدعا موك هن رزواكح اشمهولد رسا ك >ییاهانوشود غانا

 یییدنالشاب 44 راع هدرمع«نورد هشوگب هشوک هش بوو الب ۵ ج

 ۱ رلشعا ماق هکنح هلاعا راس زنم ید یسالاها قالوب یک

 ۱ اد ر لاریح ندنخبدلوا شمرمک هتعاطاتح یس دعط ة هب رګ هسااهداش اود

 ۱ قر هژوا لصاو هرم هلا هرشک تام 4و هر رکسع ہد رف یک ه دیدیعم ید

 | نامه ر هلو هلع ءاب ی ناسا وا لکا یر هب رح هود لر سل ار#

 قالوب هلبا شب ور وب رزم نار هلک هما بیئرت م ورب ه.ش رزوا ق الوب
 واد شو واناقرب هد هل ره كلردبا دود | م جد یاها نورک هش ورد

 لردا تاربس هفرط ره هل روهط یا رح هددراوا و شم ه الشاب 4 راع

 ندنه دلوا ف شهرشاش ییلاها لر هب دف سیف[ رار یسهبصق قالون

 زسلارف هد هدا شەر و ناما در هلو نودا ناي“ "سا یلاها نسهرا> <

 نات ر < ی ییاها كردنا ات ینایشاو لاوءا یرافداود هدقالوژ کر

 ردراشعبا

 یراقدلوا رأاتم لردبا اشام ندوشراق یب هشه دم تااحوب یسااهارصم

 ولت دش تاغ نودرارلم وعش ولت دش ید هٌ رژوا رم هص رزسنارف هداایخ

 رک مال -ایاسٌور ضهبهدنراوج هی زواهداننا یی دن الشاب هب هب راعترب

 ابا فالنایم ال ها قو جرب بوتا هلبا مار ازمنارف ین.هناخرب نالوایعاجا
 دشوکب هش و کح هدن درک دعا موج دن رزوا .AG ندقرطره رار

 ردف زوئرد و یار رامدآ قوج كب ندنیفرط هل ءو و ر هراس والد ش

 هدهسدا شعلوا فیقوت هب راع بوڈ را هج و رددوا قرع هناخ
 ر هلفو ن دنراکدلبا تبغر هرلص نوبلاق ناوتو بات ید هدیلا ھا قترآ
 فر کن ةا صم قرەنلوا کرام لا لهم نوک ج وا ید ندور طظ

 هل رک SER | ولت مع ےھار او '9 .A وأ ناععو اشا حو صا ند ند 2و دنا وا

 دار ۶



 همی
 سس دیو

 ےس جیم تست

 هد دیسکب زوا رار هللا كمیهاراو شاپ حوصد بوش» یخد كيد قلا
 یدیشمزرتسوک تعاضسو تر یلبخ رانءهلوک یهدنیعم كر دیا سرت

 هلرازسنارف هدنح | دیعص بول هل رکسع زا هرزوا یتیشوا ناب هدالاب

 ق ار هعیح دز ادرههرکو ید یتالیک جن نالوا شعا هب راس لح

 هدند لرارسلارف هملف قحا . ردشلبا ترغو مادقا یخ هدراه رام

 ۱ ندنراقدلواشابا صحت ج دهد رار مکین یهدهیکب زوا همش ن دق داوا
 | كندعالسا رکاسع ندنغیدلوا ءریجو بوط كوب هدندب مالسا لهاو

 هونا حورمه هحور رب هلفو یدازامهلوا روو رم یراموعه هنارملد
 لازمح هلکعا رایکسا ی راکدلنا طض یر ےمھ کم السا لها هد تا صاوم

 هد رے ندنکو دا شسزدنوک 6 دادمآ هل رکسع رو ط سد ید یا رد :

 یدیشاوب توق رازبساارف
 هرکس ندقدلوا لخاد هنارس هد هیکب زوا ب واک ید ر هل اقام

 رد شابا رادنا هةیضن هلا عطف ینسهر اع هل حراخو هطاحا یرهش
 ید ندنوبامش یودرا نوګا دادءا همالعا لها ی هدرمصم قلارار و

 لصاو هرم ند:غیدلوا دودسم راهمو قرط هد هسدا شارد وک رکسع

 رد شام هژوا

 هلا اجر كلود اب یودراك دارم هرژوا ینی؛دئلوا را.شا هد الا

 هنس هح ا نیطاار د جد مدنهارهنا كن ودرا بوبا کنج هد هلا شما وب

 هنسودنک نوا یا دادما هللا دورو هربصم هو ل یدیشعا رارف

 هودا یودراو لوخُسم هژیس ه طا ەق وم ,علدنل وب هدک دلردنوک ربخ

 تنایخهکو لاح یدیشعا راذنعا ودد م ظانم هن اوج كلا مدردنوکربخ
 رادقهرب بودیارادشا هب هرباخم ین هل رزسنارف ه-اضتقا یس هیارج

 هلاحا هنضودنک یيکليلاو دیعص هلرط من كیا اسطعا وک رو ع وطعم

 هنیودنک یسهعطق دیعص لر وصوب و شابا قافلا هلبارب هلق هرزوا قوا

 بوشار لرز سنار كب دارم هن رزوا كاوب رددوا ملت و هلو

 قمراهیحندد,عص یی اشاب شد ورد لر دنا تکر ح هدنه لع د.ءالسا رک اسع

 ردشاا تع رو هذ رطاوا هرزوا

 هلته یرلو دل وا اه ندفع | هرهچخ و توطهرهش نورد رازسارفو

 هدرلخاروس و هاکبک مالا لها ندع داوا تارخ ها شا قو> ك

 ¥  ۴ Kfیاس +
 ےس تح
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 بیقن ندنراقدالشاب هک مت هشوکب شوک عاع سالا ید نی راس كثفت و

 1 | نده راغهوندیلاها جد ه داد یارشایلاثماو یدندارع مس یقارشالا

 | عفاو هدسنچراخ سصنلا باب هلا باصعتسا یرانلوا زداق هب سطو برح
 حوصن هدلاعو هتشدایدنا راسهروط تواوار طظ تم هراکماحا هدرا هب اظ

 نامه هلا لوخد هرمصم ندرصللا با كيمهارياو یدتفا ناععو اشا

 لر هلیکج هب هعاقرازىسنارف ندنراقدالشاب هکلود یرزسنارف یراقداوب
 | یرس رس مفاطرب هدهرصوب ردرلشعا م ايق هب همق ادم هلا كنتو بوط

 أ لها نالوا شرک ننه دو هسذارف هک و نا رخ ریاض یزو

 بولاق ہرا یک راک یسهشناط یراصا ندنرلکدتا 2 ید هم السا

 هدلاح ید رافر هلل ود سصهدهک لوا رد راش مبا رادس#ا هر هعفادم

 اا و هدب وغار هدهب رطم كراب رصکی یدنفانامع یسادرف قرهلوب

| 

 1 ینیراکیلد دیلافو نیل تب ةف جوا ندرلب وط یرلف دلوا ش+ هل و:

 داخلا یار رکس ترمس ورن دننامز هراباتوپ هر | لمت هب هکب زوا بورپد>آ

 هک یدیسشعا ترشابم هخنا بوط هن رزوا یغانوق كبد یا ناناوا

 | زو جاقرب هداروب هلییس> قلوا یرکر رج تموکح زنا یسارول
 ندنفیدل وا ولت | ی ط.ص گن هملق هکنوج یدارلشارب رفن ظوعسم

 ۱ ید تارو ملا یساز كن رل ظعصسم هل طض كنساروب هد ها لوا

 ی هب رق حرص ر, هل ,O تاع یاج نوعا رلنو عفاولا فو

 اشار  حوصا تودیسلا یس“ نوط ندشناح روهه نکا هدنهاکش

 | یژنارغاللازمج لاح رد لردنالالدتسا قیراقداوا شمربک ءرصم ك ةاط
 | ار غال ققو هلن وا ى هي ادر اکا ا هر ەھ هرکس رولاط ترد

 ۱ ر دث ا عنه نس هج اھم یهدهیکب زوا ین هیم السا رک اسعبوشش هر صه

 هرالګ نالوا رکسع تبعجج یک یسهلح ھیلاج اج اج یخد ندهءلقو
 یدناهدقعلوا حاعزا هیمالسا 3 است قران وط

 ناو ه درصم نورد هلعج یییانص و فرح باععا یدئفا ناعع

 | ردا تم مظع اعا تورا ندیکب و هرم ی رلکیاد هیااق ارا وط

 ید یاجرخ زارب ربارب هلبا نوشروفو توراپ نابن هرن اینسا هناخهبج
 لر رک لوق لد هحاص ك نس> یوادج ند هب رصم یارما یدرر و

 ینوک یجکیا كن هعوو یدردنا قلوس هکنح قلح هللا هطفاحم یرهش

 ع یا
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 هک لب وش ىدا تغ رع یرضوط هر هيلاص هرکص ندک ذتبا طرض ۱

 لاج هد هقرا او ر هلق تاذلاب ه دنسهفرا كناو اش ر لامج هدو رابا |

 هد هیطاص ٍیدمر ۲۱ رادرس یدک قرهلوا e یر هفرف رایاب ۱

 هنس هر رف ن رق نالوا یسهفاسم ردق تعاس شب هارو هلبافقوت |

 لصاو هیاروا یمودرانسنارف ن دنغیدلوا ردن راوس رادقهرب |
 قیبضتو هطاحا نس هق رف ای ر لازبج یسهفرف یراوس روک ذم «دقدلوا |

 دم السا رکاسع هن ر زوا یسعا باتش هنیدادما كرلنارب هلق كح دنا |

 رازسنارفو مور ولت دش تباف هخ رزوا رب هلو بوضارب ییاینب ر لارج

 ندجیاد یی رایج وط بویعر و تقو هن رلهزید هدنلکش ارنا یراب وط
 فالتا هلبقاط نامه بولا هر هروا یر هلق هللا طبض یرلب وط كرءروک

 رابیلب لارج ندفرطرب واین ر لاج ندفرطرب نکیا هرزوا كقیاابحماو
 هم السا رکاسع ھنن رزوا كن ولو رلسعا صلح یرب هلو لر هشت

 یعجر هلقلناس 24 ر كل راناو تەجر هر هبلاص بیم هدیا تناسب جد

 بويع هوا تابث ید هددرطاص قثرا نیکعا تیارسم ه رکاشع یک ەداروا

 ر_ هل ردشمل وا ندوع هبهرغ ندارواو هشد رع هرس رط هیط لج

 لر هیعا فقو هنن هرکص ندقدلنروق ندهر طالع مظعرب هلل وا ید

 | حورش» هجورپ مدعفم ندنلوصو كلا بودا ثع نع ههللاص ناش

 یدین هیلاص حام الب ندنعر داوا اکو ط هرغ مرکآرآدرس

 یرلعام هڪ ؟ نولک زار ی لنهیمالسا ر ؟اسع هر ص ندک دتا ط.ص

 گاو نیبعت رکسع لو درب هن رلول م لار لرد ا بیش هنرییادت

 هردنکسا هللا طایمدو یسونال لازج هرزوا قلا یطایمد ندنلا هیءالسا

 یسودنک بودا لاسرا یتوبمار لازمج نوجا یطب رو طض كنسرا
 هرم هم هدنسسیدب ی رکب كنيجترفا ترامو ت دوع هلب رکسع یاب د
 هنااوحا رمصم مل هلک ردشلیا تاصاوم
 یادنعک و اشا ر حوصت ۰ رکص نده راع نالواعقاو هد هب رطع الاهحورت

 ردقكم و یراوس یک ی هدنرلبعم ی اب یهمحو یدنفا ناعع لاعردص

 قرهلوا هدکلر رب هلبارل م هلوک رد كي ییا كب میهارباو هلباتارفن میلاد
 بوط ےس | یسلاها رصد . ىدا رلشغا تع نع هرصمع هليا وب عاط



>. 
 هدد سیا شغا موس یکم ودلیب هترزوا یرلاوق لکذلا عب رھ كاتب 1

 || نالینتسا رانا ندنشدلوا شلراب نرد نرد رب ندشندش كغاجص

 | ندنفرط رلرمهنارف یک یراکدلک هنلزمم مقلاص مات بویلشیا هدنعرمس

 || توشود یو كنراوسو هلذلر دعا تکییمو معلاص یکروغاب عود |

 | شی وروپ اموع ندنفرط مرکا راد رس هنیرزوا كلوب . ردشلوا دیهش |
 رز زسنارف و لەن ترد ا کا کلر و 2

 بوزو یرانوب همه السسا رکاسع هلکم روکسود نا ندفر ط ترد ۱

 هلهحوو نوا یودرا رل_ثاوا روع هتع>ر ندنعا دم هدیعاط

 راخذ يکیدلبا در كن هیعالسا رک اسع نامه ناب رع ریاشع هدنمار هئا |
 ولهسارف لرے رم هلوک ردراشلوبوف ۳ نایت ey او تا4۶ و

 هثن راک و بلاغت هصضبف ودنک ناک ای هد سیب سا صالیهسا ع ندندب |

 ندنسربک هرصع هنارغظم كنوبامش یودرا بواوا هدنسوزرا كمروسک ۱
 ررسنارف ٌلرصم كب دار صولا لع لا هسادیا ید

 هرصم هناملاغ كن هناعع رکاسع هسلا لعفتم ردقن ندوب هدد |

 هتک نود هراعو ند: داوا مأتمو ر أتم ردةلوا جد ندن را هریک

 هب هب را ال صا قرهنلوب یک یبربس هدنحانح رب كنوبامه یودرا هل رک.سع

 لر دیک هنف رط لوح هلرکسع جد هده ارنا كنو باه یود راو بویر هک

 ا ا رسدارف عج هش و وا هلا رەق بواوا ناهن ندزوک

 بولوا یرکسع ولناعع کلا ندا یعس هناهداص هدهرراعولصاطا

 ردا قاصلا هنسهفرف اشاب حوصن هللا رام هلوک یکهدننیعم كب مهار اط

 ردشعا ت٤ رع هرصم
 تن . رزوا قینسشسلو قرف هلهجو لوا كنوبامه یودرا هسا لاحهبره

 هداروا یر کنیم قرقتم هللا تعحر دسسایلب نس هراح ید مرکا رادرس

 هلا تعجر ههل اص ندنغیدمهلوا لباق هده ساا شعل اج هغءالب وط

 هسدار هل "ردعلب هديا فیقوت هدرلاروا نن د رادقهر ل رکسع نوغزوب

 رکاسع كر هیعا تقی رکص ندقدلوا لات 4 هرلع هله> واوا

 مازار ادھر , ەدنعەب رف هکناخ هک لواو تعراسم هیععای هیفرلتسا

 یتسهماف با تلصاوم هسلب اب نیلحایص بول اف یس راب هک ۲ وتحارتساو

 + طبط ۳
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Run ۰ |رهر و تا هتهج لوا ندشدلوا مدقاو مها هه ودنک قلا نس4 رف ۱ ۳ - رها ےک ن ۳  

 لبا تد الجراهظارلپ رصکی هدکد با قوس هشرزوا هیرطء یاب لاژاج |

 تودا مو هن رزوا یس هقرف اش ر لا رجو بوفیح ند هب رف ۱

 دیهسش تارفن یلیخرپ ندرلب رکی ہلکا شنآ نیکسک هسیا ژزسنارف |
 ےک لر هاک هتک وک سک وک نو رب وج ز ول نکیشن وا حورو

 هلا يکنوس لوق رب كرل نسنارف هد هسا شمهالشاب هفماس وا قات و |

 تکرح ندنان یخدلوق ربهدلاح یکیدتا موعه ندنس ههیج كراب رهکب |

 هبرطم بوشار لوق یکیاو . راشلغ اط ب ولی زوب رای ری هل را ا |

 ه رزوا هيم السا رک اسع هلبا ینوتس ككردیا م وه هنب رزوا یس هبرق

 هیه السا رک اتسق هلیعوقو تافلت قوح ر ند يورط یک یراکدشود

 هدارو و رل ثا طب نس هد رو هد رطم راز ارق قر هل وا مزه

 هلیس هقرفاشاب حوصت نولیف اطهر هوا جد هیمالسا رکاسنع نالب زون

 ندورکرب هل هن رژوا كنوب  راشتبک یرغوط هتم لر هل رب

 كراب رصگءر زوا قلوا هاردس هثسودرا مرکا رادرس نال وا هدکملک
 ۱ تکرحو رایا ناسهبوب هلب وچ یراب وط یرلق دقا رب دنس برق هب رط» |

 لازج یلوف یکی | قرءلوا ممستنم هرال وڈ عب رح ترد یرکسعو شبا
 ورلبا هززوا قم وا هدنسس هدن ام وق نایب رف لازنج یسیکیا رکیدوابن ر |
 یدیاش روب |

 هس هب رق هبرط» حورشم هجورپ لر رسن ارف مرک اراد رس
 رکاسع یهدشاب هرزوا مشب هدادما یک ینیدلا ربخ یییرلکدتا موه
 را زسنارف مدسقم ندنلوصو كلا هد هيا شابا تك رح اعیرمس هللا

 م ندنرلفدلوا شانا تکرح هیورلبا هللا طض نس هیرق هبرطم
 لباقمو قدانصم هرکیدکب نیفرط هدن-س هرآ یر هبرق سوقا رسو
 یی داوا ناب هدالاب هدفدشلوا ترشابم هنکنچ بوط ادا قرلوا

 دوحوعو ندنغادلوا شاعارب هدورک هلیفاط رلیوط كوب هرژوا

 نالبثآ ندن ابمالسا قرط ندنخردلوا یرلتراهع هد وط كرا 2 وط

 یرل ی وط سنا رف نویلوایرثات ناد-نح هر راف لر هلک
 یرلتا لطعم یر رادوط مزب هل نهج یرلقدلوا رهام تاغ هوا
 لازاج یسیراوس ولناعع هقرف رب هلغءالوا هراح یربغ ندعوعه هنرزوا

 تجسم
 سرم
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 بز یر EE هدب رح ف ۷۳ سا 4ح دړډع هلا همالسالها |

 | ىر زهندن راک دلیپ یتغیدلوا تءالس یاج نوا یرا ونک هد ورک و ۱
 یردبآ هدامآ هکیح دنلوب )۰ رادو

 اشاپ حوص یسلاو رز ۵ نانلوب هدف اهم یس وه دوم كو ایه یودرا ۱

 هدا برق هرم هدنسورابا كبو ہہ یودرا هک لوا یدەقرف

 || عفاو هدلم بب رقهرلنا یدها رارب یغوچ ید كلرانم هلوک بولوب |
 | هدن رانا بولا سد زنم یرهکب كيب ترد جوا ید ھەس هب رق هب رطم ۱

 یککناو یجنرب هر ژوا یی و وب رب هلو یدیاراو ید یواوس كيب جاقر |

 | شلیا رل هب رام قوچ كپ هبارازسفارف رلنهلوک هکنوچ هدقدلتا نوط ۱
 ۱ ` شبا عالطابدک هصبا هنتکرح لوصا ثنسودرا هسنارُف ندنرلقدلوا ۱

 / رزمسارُف هب ابشاب حوصا تادا رھ ناب قووا ظعتم هل مسح یرللوا | ۱

 کرک هدتنصابیرسباروااب هشت رپ وط وب ردنبز |
 هنیرزوایسهردنوکریخوید ( نوسلوپ رضاح رکسع مل هیقيا تلف

۱ 
۱ 

۱ 

 هدوهیب نص هدرآ موج سنار د هش رزوا رکتعردقوب ]) اشابحوصت

 ۱ تعاللع هش ها تکرح هدانئا يکيدلبا باوج در وبد ( نکا شالت
 ۱ یراسهوع هو تک رح هلرارسنارفو هلاتا ید بوط یوا نالوا
 شلر و ها نوعا یسوا سصاح كم التسا رکاسع کجا ڻي

 هب رطم نامو شااح توش رارساارف مد ەم ندرع ع واط هدهتساا

 / زدشٌمیا مافاو موعه هنس هبرق |
 قرهل وا لونا والخ هل وب رۇس ارد ادتا ین هیمالسا رک اسع هتشا |

 طقف ی دیشه رسامش یرام وهو تکرح تغب م دەم ندر عولط |

 ولن اځ رد اهن و هک رطا مد سس به رک اسع ی هدننعهاشاب حوصن |

 ندنسهرایسودزوازممنارف هلا لینرهذ نامه بواوا ی راوس نمهلوک و ۱
 یر او سرا قم رب هن رزوا كل ران وب رب هل هلل را رک س یرغوط هربصع

 ولت اڅ یسب راوس نسف ارف هد هسا شقسا قلوا هاردس هلبا لاسرا |
 ۱ ی ران و یم السا رک اع ںویم هل وا لب اعم هنس راوس نم هلوک و |

 صیلخ یرلنا رب هلف ن دن راق دالشاب هغمارغوط هل جاق هلردیا هطاحا ۱
 نکل رد-تعر دنوک ین راکواب نوغاردو یب وا دنب را دادما نوعا |

 هب رز طم نیدعشی بولک مر هیدن ها نوا« یودرا ندوربک |

 و یتسهیرق ¥
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 ینیراخذو تام#هو هداعا ینیرکسع نالوا ناورهلوب كر هلی تونغىرائوك |
 دنسهعلفرصمو مامتاو هئیهن یتسهی رد بابساو هوس قب رلشیا هلا لرادت |
 جراخ هلا مج یتسفاب و عضو رکسع رادغمررب هنغاوق یک ہد هکی زواو ۱

 ینوک بنش یجتلا مرکب تالاوش هرکص ندک دا مایخبصذ هدربصم ۱

 نانلوب براح هل  روهج هسذارف هدنا واوب هدر و نانخا ینطصم هس وک

 هک لوا ناه بودا فق وتو سح یسولستوق كتتلود اب رتسوا ۱

 Aa ردلی کر حتقوو ثبشق هی همزال رببادت هلشین قعصاب ینوب ابه یودرا |

 E E نستا بوط چ وا هز زوا ۱

 یا مرکا رادرسو تيبزکسنوا یمودرا كر هلق الوقین عم

 رادرسو كي نوا یسودرا كرب هلق ربت ویسوم رد ار رګ هرزوا قلوا كب |
 هل اربصء هح دا ر هلق اد یدنا كب ناسکس شوب یسودرا مرکآ ۱

 ۵.2 داوا شلبا مسو هيلع 1 هر رکسع مقاوم ادعام ند هب ردنکسا ۱

 به ۲۲:۳ قاب بویلوا رکسع یلک هد س ۵ ظواح هب ردنکنناو ۱

 کا سس یهد هیکب زوا هلیسس هعاق ربصم ندنو قربلوا عج هدرصم |

 a :نیدنا وب هدنزهدار كی , یناتب اھا رکسع ییدقارب هنس ہذا |

 ردسف ك یرکب یرا دةم كركسع یکیدلبا قوس کیک ًارطذ

 مرکا راد رس رد رقا هنفک تب اور كال وة ندنيکب داک مزال قلوا |

 هد هد دبا هدنر هدار كب ناسکس شب عقاولاق ید یسودرا |

 مرکارادرس ندس:يداوا شاغ اط هارو هاروش یسلیخر ام دقه |
 زامهلوا غلاب هلیب هک شالا هکل اقحارکسع نالاق قر هلوا مک هدشناب
 هد هسا هدابز ندرنسلارف هحددع هیمالسا رکاسع هيام حم یدبا

 هب ودرارب مظتمو اعم هتساوا قوج ردقن ره رکسع نایلوا مظتلمو لغم

 یراوسو هیبعت هرزوا برح نف یب رکسعربهلق . رداک رد ینج هیمهلوا لداعم
 قرهلوا مسعن» هرا عا رع ددعتم ,دنروص كج هلی هديا تمواعه ههو

 ًاباطخ هن رکسص هرکص ندکدشا هئیهتو بار” هرزوا كن ا تکرح
 هتتشر هعشب ندرار یییدصای ل مراقاباوش هدنستاکلا رصم راش ادلو ) |

 ( نکس رولوا ددان رک هس رول وا كج هدک ورک عدارب نلکد كلام

 هناراک ادد. دنلوب داناداب هجرهو ام ندنو یرکسعزرسنارف هدنکیدد

 زمسنارف لص الا یدا رلشلوا یطتنم ه رها هرز وا كا ټکر ر
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 || شاک هج رابکبس بوغارب هد وریک ییهواس تامزاولو یراب وط كوب
 ۱ اهفچ کا تواوا س ءا هاروډ هناروش یغوح ربع یک هدنتیعفو

 ۱ دق داوا یک یر هدنناب هددساراو کال هبلغ ول اک هنن هدنتشاب

 | به كل وبلغ ترا زا نکس كج دنا تابث قوچ زا هدلحر ۱

 0 تم یتندلوا تراہع ندرکسع یس هلوهم ین رد یک ماع ریفنو راشع

 ۱ بولک قلخ ولتلک ندف رط ره هر ود را هد هسا ر رسا ك ے رک کنج

 ردق تعاس چ وا هرصم كر هلک هر هيل داع چ وارب و شيا عمجت

 | هکناخ بوهرچ ندسدلب چد مرکا راد رسو یل دلوا شادا برت

 | قاربرحم كناشاپ نطصم هدلاح ییبدنلو هرزوا كسلک هنس هب رق
 ۱ هئغح هوا تاع هعیحارا وارد تدوع هب ورک هزءل وا لصاو قلب و دو

 | بک ره ند رکسع قوزوب یشاب راسو نابرع راشعو نم هلوک هج ویو
 | لکشم اناذ یسهداعا ناه كنودرار طوبضصم انو منم ربغو طولحو

 یدلوا ما تدم ةکمادام ) اباطخ هرب هلق نامه نیم هنخادلوا ثیفیکررب
 | زکیدنا تماقا هدنف رط هرمح طعف رولک مزال زک چ ندرصم سه راح

 | لاصوا هزکتلع هلبا باکرا هعمرایک یزس زب نکلوا نتطو نیما ندزپ و

 | دولوا قج ةبمقبچ اما زام هلیاب یشرب خد ندسنفرط رریکنا راب
 ۱ نک و دنک نکناقو دنک هرکص مهدیاهداعا ده ورک ی رک یو هوب ن هک هساا

 | هیماس تار رحم هعطفر یواس یدیعوو دعو وید ( نکسرولوا شمرک
 | كعد هئو ) كر هساک هبضغ هارفلایدل یتارب رو رب هلق بوردنوک
 ۱ هب فسا ارف مزب یلارعما ربلکنا ار ز یدلوا ض وع ء هده انعم رم دباب مزب

 | رشا یزب هش رزوا یا یییدلا نادننلود نکینکا قندصت یرغدوع

 نهاسبخ ندار و هدلاحوش مز رو دبا ناسب امس را ینکچ دنا
 4 هرباخ هلا را ماکناو تدوع هسا نامه مس ها زالوا ج ۵ ررااڪ

 FF هکنوجو رأتم مرک اراد رس دلکع | تاوج در ود ) هگیدنا ترداسم

 ۱ رکص یلک هدنا و بیع تدوع نکسیشعت |ترقت هرمص« یانف هلکل هبلغ

 مطنم رب سوی ندنلاغ لكن یس هلوعم قارد هل وب هد هسا راو

 قرفتم رارب هلکدوب و ماود 4 هرم هللا 3 هلو هرژوا حورشم لاو هن

 نک هلا هرب ۳ هلل وب فسا ر ۳ تواوا هدکعا مادقا نوچ كل کسع

 چ یرلنوک
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 ۱ لءفثمو رادکم هیاغلا قوف ساع رابضح كع دا تیا رد ف وتکم و

 ۱ هلهحو و قرهلوا لعتشم بضغو ما شنا هدف مراد نوناک ترس هجو

 | ود ردالوا قلوا كاله هد رادو هساا ندکعا راشخا یراسا

 | رکسع درب هلق هنرزوا یراعا در یییرافیلکت وب كراربلکنا ندرغارپ
 ۱ هند وع هب هتف ارد هلا ترح كراو كلاس هنکلسه كلل سعاتطا

 ۱ كس اناذ ی هل اصم و 1 هلع ندن رلةدلوا كلاهتمو صرح

 | جا زب یس هلج هلکعد مدیسشعا لوبق یشان ندزکبارطضاو بذپ دن
 ۱ لو هعیسشد نوا مری زرولس هویح ند ارو مدیا رزوآ یدععتم طور

 نود دیا تدوع هل دودح ماش هک تا علم ررطعا ردص نامه ردوو

 دن ها ن دنور ط یلود هزماکنا رباد هنغح هوا تاعر 4 هدععنم طورشو

 ۱ ل مراد قمراعیح ندارو یزب هسخوب نوسن رونک هد دج ناولعت

 | + هبراخ هلکنا یدزب هدنروصوب ندنغج هلوا كعد كلی لس هنس هم

 هل وب كرا طح بولوا تاذر روسج كم اناذرپ هلف  راشءدزروبح ||

 ابوف یک ناوتو بات لذب رد هپ هج رد لوس كج روک ینا اتم
 | كعك هبه ردنکساو هغی دنلوا تغارف ندندوع هپ هسنارف كردیا صد
 ۱ را را هدرط ره راد ةت هداما ها حتی نالوا شعا تکرح هرزوا

 | هرلفلخ اتسک هل وب رکسع ) یناریرح نالک ندنیبهاو شم ردنوک
 | هلیمالک ( نکلوا رماح کنج نا ییمرو باوج هلا تبرفظء

 هلکنوب و شمردتآ رشد هن رکسسع كر هردتا لدو عبط ل دتلاب

 هل دودح شد رع مظعأ ردص هلبلج ها ییاشاب قطصم هسوک و ارب

 هن رلتدوع هب هسنارف امل اس كرازسنارف هلواعم جوهر هدب ولیکح

 هنسودنک كنصوصخ یا هرباخ هما رول یلکنا نوصاطعا تص>ر

 | لخدم ید كنس ودنک اشاب نط صو شابا همش یی وا عي ۳

 | كرلیدنفا یطصم هارو قطصم دیشر هدلاح ینبدلوا یطسسواو
 | تالکشم بسک كشرا هلخاسفنا كل هلواقم یرلقدلوا شابا يقع

 ندثاب لو هلو هلا ترمحو هش دنا مع كردبا لرد یک هدنا

 ردشعیا اهنا هم کا رادربس قف لاحرد بوعیج

 كما صالنعسا یر هجرس 4 را یا كم ر ڪا راد عدد

 ندننک ودنا شخلوا هک راتم دفع هدرزوا هظح المود قرهلوا یروص ۱
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 هج رابکب س هدد .کیا رک: كناضەر هلأ وا ندنساصتفا هوا هم ۱

 . اشاب حوصت یسلاو یصعالواو تع نع هسلب هللا سصم ناسیعاو

 ارجا یی یدعآ شوخ عسر كردا تاقالم هللا مرکا رادرس هد و

 ندارواو هنس هررف هکناخ هب رصعم یاماو اشا , حوصن هدعع رلشلا

 بوشالوط ندناح دیعص ید ك دارو رلثبلک هنس هر رق هر رطم

 رهطم هلا لوخد هنروصح مرکا رادرس ند غی داوا س 5 هتهح وب

 تای اط مط هرارب یراک شا هیات ارارسنارفو یدیشلوا مارک ا

 ا هورک رب ند هالا رڪاتوو و

 هد کمیک تولک هرصم جوق حوف ید یتاط ر ںولیغاط هنن رافرط

 هرمو» حراخ اشاب شد ورد ناناوا بصن یسلاو لرعص و یہا

 مات هزید هلا ووادو شغیک هشن اج هیلبف هرکص ندم اقا زار كر هلک
 یدا شعا تدوع هب ه-ذارف رالازج
 ند-:ةددلوا ماع تدم نانلوا نييت نوعا ىس هيل رمصم هکنوحو

 رنولسل كنس هعلف رمصم رب لد ینوک هبنشراهج یجنرکس نوا كلاوش
 كن ال وعين اعم هدکد ردنوکر بخ 4 ھه اشا یطص» هښوک تورو رارف

 كي هاو اب  قطصم ود رد نون نوک لوا روک ب

 ا داقتعا لطابوب هلکغا ربخأت هننوک هنشجب یسادرف كردبا ابا ندنملسد
 تامر + ( رخویال ما ) و شلروک یس هنس مظع

 ناوک هبنشجب هک هلوش ردشمکج یمادن قوح كب كکیدلدپا

 هنقرط هرج 4P كل )ا ی ررعه ی هشت كت هعاو

 لارا ہیک لوا ن اس اق هسک را كي رباو هللا ر هل هدر صم بوس

 رادرس نوعا یس و رصم هدر وتکم نالوا دزاو هر هلق ند:

 قیدصتو لوق ند-:ذ ط یلود ءراکنا هل واهم نانلوا دسعع هلا مر

 ۱ ناولع نالک ند هرس اکنا هرکو یی هنغشداوا شم ۸

 یس هج بویم هدا هدعاسم هنراتدوع هپ هسلارق ندرمصع ءار" ر سنار

 نیولو جردنع ینیدلوارومأم هکمرد"وک هب لکا لرد اربساو ذخا

 رها را بوب یرال ازمسج لاحرد قر هل وا بضق شنآ رپ رب هلق
 هدنروشع ساع یکیدلبا دفع هلءج یهو هساارق نرومًامو ناطی.صو

 چ یوکموب #



 دمان کر اتع ر کت ذلا فااسس ناناوا اضما هد ر هلق هلی مرک ارادزس ۱
 ی ود هسور هلل ود هملک: ۱ نال وا یون ءیجد نسا دیس اضتفا |

 رور هرارسد ارف هر زوا كىك هے سا رس ندنسهرایژ ات ود

 هنسارجا یعر دهعن رب هل وب كنيمسا هد هسادیا كج هرو یژ رک دن |
 سو نق یرللزمج زسنارف طقف یدیغوب یس هیفاک تئوذأم |
 یاوه هب و بوی هدا نطفو كرد ینهتیفدو ندنراقداوازتسنامواع« |

 هنر طاخ هلن كا ل اضما ۳ هداب و ندنمسا قر هنادلا هژ هزوس رب

 هنت یکدر دسهعترب هدناول قود ٍ هر لکنا هيلع ءاثب یدیشمال ۱

 هجو رب و كن ایربسا برخ یر رسنارف هلدڈمج یتیدلوا شمرک |
 هلیس هدانز تسسا ندنیفیک وب هیفام عم ردشسرو مه ورک

 ردسشلوا روبحم هکعا لاح ناب هر هلق هلا باک لاکو بوک

 هلر دبا رخ ات لوصو هشیسا راو لمح یتلاف كزاوه کوبلاع |
 یدینشاتوق هارحا عفوع ید اوه رکا لی همان هک رام ردو هتف ول وا ۱

 ندنرافا مرکا زادرممو تدوغ هب هیاداع رب هلق هدناضمر "هرغ هک هلوش |

 اغا نسح بسا هللا لاسرا هرصم یاما دم ینبدلوا شهروتک رار |
 ندنفیداوا شلیا ةو هیصوت یتسشاوا مار ارکا قرهب رد وق ةت ها ۱

 قر هقیح دن رس قلخ ه دالوخد هرم صم هلا یالا اشعلا دمد اعا دم ۱

 داشادو حرف هلیس هدهاسسم كنمدآ دیلءلود یرکدعروک هرندقوح |

 هتسا را یدما شوخ مسر هدنلور تس ا اما + نسخو راسسل وا

 طقو یتایعاو فارمشا كنهدلبو ولقاحواو اا یسادرف را شاک

 نالک ندیم رکا رادرس فرط دوام یار شمع كناراصن راسو
 ناو د كناغا دم یر رد وا تم ارق تفو رش سا هعطف ینا

 هند ورو هره كمرکا رادرس یرکدو هنشدناوا بصا رطان هزم ضم

 هنعف دنلف نسل مافی اه كناشاب ر قطصم هسوک نالو هداروا زدق

 تولوا نون روصتام قوف ندنو رصع *لاها یدیار باد

 هفئاص نی رابشا دناوز راد هب هعتماو دمساو یشاوم ید رسنارف
 هب رقس رب دی هرکص ندقدلوا مک رارق هل م طدارسو راشم الشاب

 لاج ا راشو در ان ھو توط مرکا زاد رس كر هلندا قرظط رب

 یس ها كل موم هدا وے ت لالخ هکنوح توغار هسا رڪ لاقئاو

 سس سس سس ڪڪ ڪڪ ڪڪ



 ۱ نوری ازا تو سولسنوق شاب ۸ راپائوھ هرزوا قلوا كل هنس |

 جد ری بو . شل دا نیعنو بانا سولسن وق یجچواو یمیا |
 یم هب ره هنس ترد نوا زویکیا كيب قر هل وا بصذ يستر انس
 تئیه هدنلناوا یسهد الم هنس زوب نکس كب نالوا فداصم دنن ابعش

 اواو ھا کج ا
 ۰ ی دیک ها | رد هل اونع يولي وف شاب هاب ات وب لص ال1 |

 ۱ رولاب رتسوا مدایل اجا طو رد شمالشاپ هلآ ارعا هلا تع رس لاک بولوا

 | لب اقم اکو ب بول وا بلغتمو رکص را ریلکنا ہد رازکد ام وعو باا |
 لاکرب هساا هیلام هساضمو قول ییاحهمو رکسع هیافک رادعم روهج |

 | شع تبغر هلص قر هفاب هب ra و هیرابان وب ندنڪب دلوا |
 | هدنراکفا یماود كب رح ( تیپ ) روهشم یلیکو شاب هزلکنا هدهسیا |
 ا هب هب ب رح بامصا لاکتسا ید هت راب او هاوح انو هاو ندهد و ۱

 | هد راش ی رال اج اب رتسواو هسنارف هدنفرطایلاتا هد انثا و و مادقا
 ۱ يک هدف يطاوا تاذاا هت راب اتوب ندنهل داوا هدکعرا ماود ه را |

 هطا ام رارب هلکن وب و ماع و دهج لدن هر ودرار هرز وا |

 | هب هیرح ٩ میاد ضب نوجا یصاخت ندسهقوابا ملکنا كن هب ردنکسااو

 | هرزوا كم ردنوکدادما رب ارب هللاسرا تاییلعت هرب هلفو سیا مابق ید
 ۱ ر دسء ر و حد ن داوج یی دلوا |

 | حورمشم هجور قر هلو ارب ندلاوحال دبن يک هدهسنارف هسسیارب هل
 | هروهجناربدم ریارب هساکعارادتا هنس هواهم هکر اتم رب هلا مرکارادرمس

 كل هب رکسع هق رف ن او هدنبس اکلا صم هدناربرح یتیدزاب ااطخ |

 | مالعاو ضرع قر هلوا یل ه-هلابم لپیس هع اضم و با رطضا ه>جرد

 | تاب ورع رکندو هل اب ینب دل وا دن اع هب , هبرا ان وب قبل و تیم كن ولو

 . ك رب ربلکنا تارب رح ويو یدشعیا ماهنا یب هت راب انو هيس هوالع |

 . هني رازوس واډغلابم كر هلق هداروا ES هب هزلکنا لر هشو ذهنی دب
 | ندن رافلن اشیرب هداعاا قوف هلب وب كرا نست ارف هلغملوا داجعا هلام
 | كرەشو دەنە تی ریما اما یس لجو قر هاوا نو # را لک: ییالوط
 ی ربغ ندکعیارساو ذخا ی هلج هدنفح رزسنارف یک هدرصم ناسش

 هج رکاو یدیاشار دن وکر ما هتي لا ربما هرزوا كما هلءاعم

 < رادربس #۶
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 كلذک كرلناو تلادا ناربستعم مدآ كيب شل ا یللا یر اکج هدنا بانا
 تلم نارات عه ناو كب قلا س یراکج هدنا نانا هرز تیس وب

 | تامولعم یک كالعلباو كليج هبساحو قالازجو قلوا ىرافتص
 ی روم راس قرهلوا یکی راتب روم نالوا جاتح هر هصوص#

 | ( ردکر ک قوا هدالاب تموکح هداندا تا ) ی هماننوناق و رییس
 تاماظنو ناو اعط هساسا ولو یدیشعا هصالخ هل .مالک

 ! هلا بالر راتاوډدو سلاح دروم نوعا هظداحعو مظن ف هعرفته

 ېک ینج ةتلوب تلم یاسور سلحم ( انس ) هدندوف كس هل

 مظعا بخت رب ندنفرط تست هرژوا قلوا هدنفوق لندنارحا تیم هد

 روم هبرح یرکیدو دحملص یرب ییرومأم هفیطو كنوب بوئلوا باتا
 هفاک رار هلیسلوا ترابع ندنانمنا سولسذوق ییا هرزوا قلوا
 یجلباو هس ول ذود کا وب یس هزادا كلا ص مو یاهنا لار وأم

 ید هیس لا صم یک كابااسضما ننناوقو دو هعو كتا لوق

 م هدلاح یکیدروک مول یسلجمانسو قتلوا رام هبظعا ينم
 هروهچ هلبس> یدرفنو ذوق نوساوا هسا رولوا ميکرهو یبظعا

 ی رلصوص> اب هدنا لیدمو لزرع یرومأم لح هرو هساداو قوخ

 درفت تاغ هسا یرارود ید.ا ندنساضصتفا روک دم همان وداق

 یەماخلو ناق وب ندنکیدم ر ولا هنشدا كن هترابانود نالوا لئام هلالقتساو
 یسلوا مسقاو یف التخا هدن) هناسم هلا رس اھ یکدم هدنالوق |

 هک یعظس همان وئاقر ندیکب کا نا اثحاسه ق وجر , هد رزوا :

 یر كنارک اذم ندا ناب رج هدرلن ویسمود راد اکو بولی رک

 مظعا بنه طوف وئلوا لوق هللا تاريغت رج یسهحال كل ریس
 رکید هلا عضو یی روغأم قاسواسفوق شاب هث رب کاو اقلا ینرومآف
 مان كسولسن وڏ سابو یساوا رائعا نو ایماکا كس ولسوف کیا

 ی هراس نر روم امو الکو جنا بولوا یت رف ندل ارق هجت اونو
 اض.ا یر همان دهعو نالعا یرحو و نیو تص

 نواو شار و رارق هش راص وصح یسذ وا او كنا كما
gora < ener mm 
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 ۱ ارج رفا یا یر د هاو هدنس الوالا یداج ی ا ترد نوا |

 كردبا بضت نر هنن رودنک ی هت رانانوی و عام ا وک یخرب نوا ۱

 ردرلدنعا ترشابه ها |

 | تاح الصا هرکوب تولوا )سم یتراهم هد کر كن هتراباتوب |

 | قیاط ج۲ ریبن یخ هک نوش قو اشیا هو هک |
 ۱ یاد روش ما س رسابماک ندنش دلوا هیلبج تن رب هد ر و

 | یرظان هیرح یب هیرو یرظان هسیحراخ یارلائو یرظان هیلدع |
 ۱ وارکد دا ل مه هلرود د یزاتتک رومأم اتو نیا و بہا

 | هلکغا ضیوفت هتایراو لها یشیاره لصاطاو هنراهدآ واتناردو
 | ةعقد هبامو هکلم تالکشم نالوا امور هد هسنارف هدنرود نارب دم

 2 یدایا تفش بسک |
 | هلا هساارف به ایور وا لود !دعاع ند ااا هلا [.سورب تقواوا و ۱

 | ماود هتسس هرمصاح كن هه ردنکساو هطاامول هزناکنا بواوا برا
 | هد هادا هدکعنا ماقا هن ما قرصتو طض كنالاتا وا ازت سواو
 ۱ كنسودرا هرزوا یاد اوا ناب هدالاب ول واب یروط ارا هیسور

 | كنولارن سوا ینو هدقدلا یتیربخ بدلوا ناشیرپ هد هرګ وسا
 | یدیشعالشاب هغغوص ندنراقفتم كردا لج هتنایخو دصق ءوس

 | یهجوو ليه نوا یاود هدقافنا كنواواپ یرللود ازتسواو هملکناو
 هد ۸تساآ راشعا یس دنصوص> ییارمس>او شزاون كح هدنا باج

 هنراب نود یدنا یک شار ۱ ندقاقلا ندم نویاوا لویعم هدن دنع |

 | هرژوا كا بلج فرط ودنک یب واواب ن هه كردا ن طق یی هعیفد وڏ ۱

 ا قتلود ایسورب

 داتا ینئدلوا لوتشم 4. هی>راخ و هلخاد روما والا هوا هزراب ات وب

 یی هال یساسا همان وئاق ییادلوا س هانا ترشابم ید "رییس

 ییرکب ولو ندنس هعت هسنارق ۱۳۹ هءاتنون او و یدیشعا لاکا

 قلا شب رلنوب قرلوا لئا هب هدم قوع> را لوا لصاو هنشاب رب

 بوئوا دع تلم تئیه هدلاح یرلفدلوا ترابع ندضوفت نويل
 + كيب زوی یا شب یرلکچ دیا باضعنا هلیابسح رب هدنوا ندنراجا

 هلیبا-سح و هدنوا ندنراحا ودنک تالذک كرلناو نینص نارات هسوک |



 ق اطداص نالوا راكقا مه هلسودنک و بولا د س هدناموق لر س ۱
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 ۱ بص ص ذوق توو م چ واو یدبدچ كنم هما سيو ییدج ||

 | بولیتوط طف هلی ربا مو هخ رزوا كن هټراپ انوپ كردیا «راشنابویچ ||

 | كنسلح امدق ناو شءاط یسلج بودیرو) ورا یب رکسع ||

 | قلبا همانطرشرب ندیکب هلبا لیطەت یآ جوا الرا بسا هرزوا یرارف ||

 . كن هنرابابوپ رلناذ روهشم یلییخ یک ناریلانو "ریس هدهم اکنه وہ
 یدارلشها وب یرادفار ظ |[
 "رسم و هر ان وچ قر هوا حو یتج وکح نار دم هب” رزوا كن ود |

 قچ هلبب ا رییس بونا وا بصا سول سوق تق وم نوک ود هژ ورو |
 هرزوا قلوا لوغْم هليا تموکجرومادرادا هراپانوپ و هليا تاودهماننوناق ||

 ولرد یناشکنرش تیلارق هلبا ینارادفارط هطرفم تبروهج تفولواو ||
 یس هیلخاد روما كن هے فارغ ندن راق داوا ردیا یدصت هرادابس# |

 هد هبسسودیا لاکرپ هنيا: یس هيلا هشاضمو لالتخاو شب وشت يهر |
 یرلفج لود ندد ٍداوا لعتسهو قلطم یس هتفوم تعوجح كراس ولستوق ۱

* ۱۳ 2 
an سا صد نم اس e erage na enan e r n pra arn) 

او ۱ هاو هب هب راپانوب يب ا |
 ای هدیسراب جد وا هل ن

 ۱ هد اودق هرکصندآ دشا ندیم یا توا باج هاب

 ۱ كتءوكح ت ھے . رژوا اک نالوا عفاو ندا ظ اضعا جافرب

 ۱ نورپک ورا هی ران او نکیا هج ایه ِتیبدری یهوصح بدلو

 | یجوصخ وب هلبا عانقا د ییاّضعا نالوا ددرنم كردادارا قطنرب |
 توم بوت وب هوډ درو رجب مو تربت ییدنصت

 ,دنیوالشاب FE بوراو هیاروا تا وب هرذوا كمردتیا i جد

 رسا رابج زب بورد سک نیزوس كنا اضعا ناتلو هدنآر فلاح

 قره وا راد رب ندلاح ود رکبسع هدانا ددر شاش نج % ا 4

 هنراپ انوپ هن رزوا كنوپو رابشعا صلح یتیرللازبچ بوربک ورا

 رد ا قیدصت يرارف وب يحد یسلج رزویشبلردیا هبا ینارادفرط

 یدنا راښمرب و رارف هدنرلتدب

 ta 2C 3 و ۹ هو ی
/ 
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 ۱ هب ون هللا 37 ھه ت نیلضموب ود خد نیا لاربقا یدیتشمااوا

 ۱ شرف وش ا ندنغيدلوأ ین یاس وژرآ كعا ما تشنک هد ولوا زپ كب

 ی هنس مارق ك دام قورق نالوا تسدود هل ےس عفو

 یدرو.د دا

adiای ورارت  

 ۱ نوک تر یر اف با ری ین هنر هیت ها
 ۱ ردشنلوا هداف  هدینرکا رادزم روضح یر مانس دنا تودنا شما

 روئلوا دارا 4ز ) ۱۲۷ ةذربز قروض

 ۱ زدووب دنران اوت هذ هسبفاوا شل دنا قرظ رت هت رح *هلناع هلتزوتضو

 | كر هل هاکح ییطورشو دوه نالبتوظ مزتویعرع وربند را هنس زوپ
 | هلیماق هنس هدهافدوف لر هلق ارظن هتحسلوا شلیا السا یرضع ةتغب
 ۱ قباسلایفاک ید و کص ندنطض كرم صو هتسنقح دیه هل وا داسقعا

 | طی هضف هدنروص تاج هییسود اے: ھك و تلفت نصب ارام هلوک

 | كنیلوطاتا هدانا وب یح هلفح هلو | جات م د ول تاک یا هکرمصل و

 ۱ ك نوا لب راف رم کلم ناتنعت وانتشو :یغوا ناب ند رال ع ضمن

 ۱ هقرو ناتو رع هه ن دقدنا وا رح هداپب كب رکن : و یراوش

 زدشنلوا بس ر رکسع یلک ید ندنفار با ندعمو شضاویسو

 هب هسفارف هرژوا یتیدنوا نایب هدالاب لک هلا وا ك هنرابانوپ

 كن روهج هتسنارف تفولواو شلوب زاتعاو دون هدایز كت هدنندوع

 | هتراباتوب قا یدبا شلوا ندلاح 4تزال یروظو لکش لیدبت
 | هدا زوهج نارب دق هلا مرج ییفج هیع هراقیح هتشان یو دوخ دوخ

 ]| یخد "ريس ب وششسا تعا بلح ی "ریس نالوا ىت افولعمو رومشف الا

 ماننظف یک ییدنتسا هتموکح هلبا ذاا تلآرب هدلا ی هت را اوب
 هشت دن كتهوکح تمه قاقتالاب هلن هت رابات وپ لر هےشود هناخا كرو

 ضد اوکو راشه ارق یی رفکا كند اد ادتناو واشرب و رارق 9

 واد شفلوا ميصت یروص تین ا ندنتفر ط داو باا

۹ ۷ 
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 | لعتشم هناخ هبجو شا مشمش تشک یرلندیا هلباقموربسا یرلتدا
 | ردة بولوا اوهر ید یس و ار هلنارفن یتسیعم هل غلوا
 ناو صرح نالوا ضراع جا ع هدشرک هب هعلق ر هونعو

 یتییدلوا ندناب رم یوقو رل# ان ولرد قرهلوا داتعم ى ی

 | هغلا ینماقتنا كنب راب نهذمه نالوا دیه ًارودغم هد هفا رادو انراو

 هدو قا هے عراق و , هل و هدلاح یراق داوا صب رح هدا ز كب

 ررط رب هثب یک انس نسفارف د نشود رسا هلا: ا ر قط صم دوانرا

 ردعأاو للد هتاساو توت كل هیمالسا رکاسع یملوا شمالروتک

 عود یرکا كب ولغمو باغ قر هلوا لعتسثم هاخ هبج هد هر او قحا

 هلتهج ینیدلوا لکشم قلا رخ یرغوط ندی داوا مودم

 بود یق راص بیا راناناوب هدنآر فلاش هنن رانادناموق ند رازممنارف

 هب هعلق هیمالسا کا هلروصو قرهلاوراتو ف هیمالسا رکاسع

 یک هد رل كنب رک اسع نسنار هوب رلددربک ورکا ی هدب ولوب لول

 | هب ه-علف ی هلا شورو كرد ا ذاا تصرف ینیابمو ف التخا

 | هد ؛ وهي ند ها3 ه دوا رزسلارف نالوا راو رل. دلوا لخاد

 | یی لاودتک هلرابا هسخوب رلیدلوا لس هیاشاب نطصم یفدنرکلودنک

 شم ام هلوا مولعم هل بال یا ایدنقراص ی ءعاشا ند راجر

 نالوا ش ناک :هدامنسرد ندنونامه یودرا یدسنفا ۳۹۹3 هلنهجوب و

 | كن اموعسم یفب دلوا باب رفظ ند هرکص رییلوسشومو كنار رح
 | جرد یداوح ندیا نارود هدربصم ید الود بوزا ی یر دصالخ

 ردشکاوب نرابم هرکیدکی ینایلع كس: حوا هيلع ءان و شا ریرحو

 | كشيرع نالوا هدنیکح یدیلک ندنفرط هرق نوت هسا لاح هنره

 داعش لئاوا ناه كردیا ران هر 4و یسمع ك هلا مال سا لها

 ۷ E هسا شعا ت ٹکر ح هنفرط هیطاص هلیسودرا

 شنود هنس وزرا تدوع ه هنارف كنس هلج بویلوا شهاوخ

 هدلاح ره كبفیک بودیا لر ی رمصم لردع هکراتم رب و یی راقدلوا

 راد جد م واد یدیشعا قددصذو قیفحص ن ةدلوا واربخ

 بولوا هدسنلعا كن ص السا هل یاو هلاسمو هکراتم یرصم
 نو« نادنح ندنسسمجک ا قرەلوا تارح هل وب ید كشدرع

UFهک عباس مع  
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 ۱ هقرف رب هح رکاو ر هوا شع لوخدو مو + 4 هاو دو دوخ

 ۱ ید دفرطو كغوب شارب هلعلوا | م دیرکح دحاو مج هر رکتسع ۱

 | ضرف حک تاور وب ارظن هنکج هک مزال قلوا لماش هنارفن |

 مزال یرلب وط مهنع هلاه> یرلنکرح فلاح اکوب را دوانرا سا وا

 ذخا هدنرا دنع هدلاح یرلق دلوا هقاط رپ یشحوراپو طوف ب واک
 | یرر ولوا روذعماب ار ارظن هنغددلوا ىس ر نعاو ذلا ندماعتا

 هد هام تاذ رب ولت امولعهو ول هيب ر" یک هتراب انوپرکا ( باوج )
 | فلاح و دض نوت نوت هتناسااو توم هدشفح هيم الاسا یارمسا

 كز دواترا و هسدا قح هل وط رو ذعم هدشن ایخو ردغ ییدشا قرلوا

 هدشب رع هکلب زام هلوا ثح یاج یراعج هلوا ومعه نوش نوت
 ییالوط ندنرلک دعا مادعا یرازرمسارف نالوا رمسا حورشم هجو رب

 یا ندنس هنار ادغ تکرح لوا هتراب نود رک او رارولوا ناباش هحدم
 رک لوا جد رادو ارا وب هساا قحهلوا مونو حودعم ادب وم

 هن رل ءو مو ار ۳و ام ب راغویشأت هد ةدنافح رطذ دعگ ران لء یسان

 رواک مزال یراملتوط مهنم هلکلنسنعاطا عون رب نإ هلک نیساعر

 ردع كم | رظن هندیانح ك هنراب نود یم رج كرلنوب هد هساا

 نالوا هدنمح شا 2 ةمدعم نکبا هد هرغ نوام یودرا لصاطا

 هوا یرکایسع نسنارف نوک هنه اکشدب یس هعلق شرع یس هقرفر

 تدوع هب هسنارف هلبا هکر اتم رب ندنراقدلوا شود هروتفو ساب لاح
 یودرا هد نع طسو كنيسا لاربما هدلاح یراق دلوا هدنسوژ را

 رام نالوا روصح هدش رع ییئداوح سلوا شک هن وامه

 هدب و: طی هپ دوس هرب یدراردا عاسا لبا جاسهتا شوک
 شابا رفات هداز هن رلودنک یعاطقنا كرا ہرا هلیفرط هیلاص
 ۳ قاب ا فک ییلسد كت هدعلف هلا هر و هدلاح ینیدلوا

 د اشع كلازاق نادناموق نکیا راشع | تیغرو ليه رابهطا ةءفد اک وب

 كن يمال سا رکا هدفا شلوا عنأم هنسارجا كلوب یرارصاو

 فالتخا هدشب هب وسنارف رکاسع یرار ۳7 هننورد هءاق هل وب نامص

 پکن هلو اسا کام هد هرم« وب بولوا بحوم یی هعزانمو

 نایتسا ندنرکاسع هساارف اشاب یطصم دوانراو را ٹرک هنا

 چ یراتدا



> ۱۳۲ ِ 
 ۳ دنیفیک ورب هل ی دتا ري ساو ذخا رکسع ن دا عم جد یرلنا

 هنفرط هيلاص نام قردلوا لاّصع هداز ك٫ یک ییلدلوا راد نخ

 یقیطصم هسوک رب ارب هلعمالشاب مال راج نسودزا هرزوا قمءج

 فرط قئراو نخ فدو هنگام شاز سس هلبلج یی اشاب

 اشاب ینطصم هدک دشا نایم رد یتغیدل وا باشاق تسما ندنایم السا

 هلع ندٌتعاطا مدع هب راکوبو ند تلاه ج كل هیهالسا رکا اع

 هد تین رب هلق هد هنسیا شما نیک زار نبضغ كرب هلق كردبا راذتعا

 یک هدسالب نکل یدعیج هنفرط هیطاص هلسودرا ردنا رارمصا

 یرافداوا شلیا خاتما هدکدر و یا نوح تکرح هرکسسع نادناموق

 ۵تن رط هیط هب درو لاریج 3 ادناموق طایمد هدانا یییدلا یر

 یرلکدع | تعاطاو اغصا ل رکسع هدقدردااح یرو نوچ تک ر <

 سنا رو ناراو راجا هرز وا ك 27 ۾ هساارق اونو

 هسا كج هل درک قره وا عنام ر س هتک كن ز روم

 تفشعهو بعت هدارود ز 1 هدب ودیک رس هس ول ژردیک رار بھ

 كي حوا ندا رو رح ندنرزوا هطئطو یرلکدد نمەلو اوب م هک

 كنج رومسلارف هدقدقبح نادرع زار , هنن رزوا یرکاسعنسنارف رد

 ردشعا بقاعت یس هشحوم رابخا یرلکدعسا كعا

 ندنوب یس هصالخ كن ااور نالوا جردن هدنح رات كن الوعي هنشا

 یاباکح یکیدتشیا ند راّزبسارف ی هدرصم ید وا بولوا ترابع
 اعاد یاعوقو هسا یساسور هسنارف ی هدرصع ردشمزاب لمأت الب
 قوثو نااش ندن راکدلک هدا هعاشاو نالعا قر هلوا ییالخ كءفاو

 دص ود هدیه هدب و دیک هننفایض كمدآ رن هکیدلاو ردلکد داععاو

 هل و ند اشاب یطصم دو انرا ندشدلوا رام هکل د رح كعا

 ندهقرا لرکسع نوسروط هلب وش ییبدلوا دعبئسم یرودص كنکرح رب

 ج هل-تهج ج هلوا شلو هدنلا كرزسنارف یسودنک هدنموعش

 لاح وش زام هی وق هب هکلهتو رطخ لاحرب هلی وب ینسودنک عوشابر
 هک رحم زام هلوا قفاوم ه ضالا سەن حد یتایلع كن الو هروک

 را دو ارا یکهدشنیعم درع ن رسعلوا خدم هدو كن اشاب قلم

 هلا داتا تصرف ققو و نوا قلا ی ماقتا كس هعرعک دعقو قاب
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 یشحوا TT ارظن هنغارادغ یک هد هفاب لاذ رب ولتامولعمو ول د

 ید یرکف كرمت وي سوم هج رد قوب نج هاب كرامدآ نادانو

 | هله كسالقود رانالات عاص ) هدنس هلاقم هغ اخ هکر دکرک قلوا و
 | نالوارسا یدیسلوا سالقود هکایوک وید ( رادلیب هراتروق یرلناج
 دساا و روتسا كعد یدیا كج هدیا مادعا زولناعع یرازسنارف
 هل ون رامدآ یشحو ردعت هدا را ولنامع رداهد رب شاكا كي

 | هدرک مس رپ كج هدا ارجا ینلرادع یکیدشا هد قاب كن هترادانوپ ھل ۱

 ۱ مادعا 9د نیارسا هح راک هل وا یتادحو كاا لها زالو

 ۶ لمف نالوا یان دض كب هناسنا تورم یک كعا
 یر و تصد>ر

 | ردشمزا هر زوا بد رغ زرطرب ھەش نوت نودی دعفووت ید الوفم

 E هواتسا ینیدلوا عياش س ۱ | نی یر ددص هخاصم هک هلل وش

 | تح ندندامعدا گر ةا« تودیک هب هعلق یرلضعد ند ھم السا

 ۰ جد هدا لازاو نادناموف لا ۱۳ ر ییطصم دو ترا یدا راردیک

 ۱ ییاشاب قطصم ها بالر تفایضرپ هد هاد لارا هلغلوا ادب تقلا

 هب عو یسودنک جا بودیک هب هاف جد وا ءا هتکدتا توعد

 1 طض ] علقو مو A وک ةا كن و هر ص ندقدلوا لخاد

 ۱ معلم هراودنک ییصوصخ یرلعا م ادا یرازسدارف ی هدورحا هلا

 كنوف بواوا قدح رادام اراد طا كن هعلقو یدنتسها هل و

 ۱ ید راو یرب وک ره روئلوا عترو.مطو هروک هناا 1 دنک وا

 ۱ هتد رکسعوا هرکص ندک درک ورا ندنسسورف ۳۳ اشاب يود

 | رک اسف بویم هلو تقو هفهردلاق یب یرپوک رازسنارفو موجه وق
 ۱ داش وا چاد مدن هزا رکن تینا هلی را لوحد هب ورگا دم وق ر

 | یسدرب ندن راجا یک یرلکدروک یخاراکتنای>وب را رسنارف یدالشاب

 | هوب و رکسعو هناخ هبج كد افلا شتا ههلاخ هبج بو شوق
 قرح یرکسع وانا قوج كرو یدحوا هاوه به راتاو هی ا

 ید اشاب قط صم یدلر ود هنقرط ورق یرا وبد ك هدلقو یدلوا

 تواق رفت زوب کنان ند را سنارفو یداوا: فلت تونا هلا مینا

 < یرانا
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 زتسنارف ناشوب هدیآر فالخ ارز ردشمزاب هدنروصرب شوئمو |
 نامه هرکصندقدزا نب راق دنفراص بیا هب ولنا جاقر كئشرکاسع ۱

 یی راکدروهک ندجلف نغوجر هلبا موه هئب رزوارزسنارفلوا كراثوب |
 اموع كنولناتع جاقرب نانلاورجما هلباببا هلب وب هکوبلاح روبدیا نایب |
 لوق كلو ۹ ودا الیئسسا ییدعلق هلا مو هش رزوا رزسنارف ۱

 هنکنح قاحمو جلد ه دی واک بهش هع اعقاو ردتیفکر , کج همدا |

 هراببا نکل را رروک رلشدا هدالاقراخ یرکسع ولناغع هدقدنلوا رادسعا

 ۱ رپ یی رودنک لاحرد كني رک ع وانا جاقر نالا وراقوب |
 رخ و طض ی + هلق هدب ودنا هءاغ ید هش رها رار لازلت الا |

 لوبق هلهجو رب كريت وسوم هک رکع زام هلوا لباق یرامرب و دبا
 شنآ هناخ هيج هکندلاق هلوا ندنل بق تعارک ع ولر یکج هيم هدا
 دیهش رار هلسیقلخ یس هراد خد اشاب نطص» دو انرا هدقدلا
 یااو>ا قرس هدر و یدارافیح ی هژرلسا به هر هعاق لو یدیشلوا

 حالس رندا حالس 2 هس ول بواوا هد هعفادم لاح قحا

 ۱ كرلن دا بزم هی دی راص ببا هژودنک هکر دلا هد هر : ررکچ

 ناب رع راشع نالوا یشحو لا هد همنافع کالا رهدنا اف. س لس هننرزوا

 بل ام هنن را ودنک یر نشر مد یرلکد2ا سس نوعا مادعا

 1 یٌمحو لا ۵ بمان هو طو يا مور ل هدیا دص3 و و ترس 6أ هدا

 هقناطرب شکر س نک جھ ندککو د نام جد رادوانرا نالوا دع
 رار ا راس لاصدا ہرا دا رگ راهطا هلا حال س ج ۱۳۲۲ زا یرافدلوا

 ییماعتنا لب هيم السا یأرسسا نالوا لوتعم هلا ردغ حالس هد هقاباءهفا و

 هسا تعیبط هن را ودنک یساوعد ناو صوصخا یلی-ع یدا نوع

 هکمحا ناق كرازسنارف نوحا قلا قناق كنم راب رهه رادوانرا نالوا

 یدررتسا كمردلوا نکیا هدنرار زوا یراحالس یرانو نکل ولدنا هشت

 هر هقیقد وب یدرنمروک اور یککج ےک هنب رلکدروک تنواع+ هدخوپ
 ېک هتراب انوپ هک رول هلک هژرطاخ هدالوا هرظن هسیا زالوا رظن
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 ۲ ا رپ هتهاکسشب شارع ی رلیح هخرح چ كنولناثع هدنسانا ۱

 | یدلبافیلکت اسر هلازاق نادناموف نیچاست كن هماق سالخود یالارمء |
 ۱ اب رق ۍدیا یس سارق لیدبنرب ندیا ملت ی یم ر فرلک:وبو ۱

 ۱ هثب راناح ودنک ق شل و هتمواعم یدمس ن دنهدلوا ررعم ایل ء كلربص» ۱

 | كناطباص یدئلوا هدافا هنن رکاسع نمهنارف یییداوا ك٤د قا ۱

 | هک یدریو قالتاپ تفواوا راکفاّوس یرلفدلوا شابااةلا هتسودرازسنارف |
 ۱ ین هیءارواط هحالس هب وسارف و رکاسع نائل ول ظوه دشا رع |

 اا رلیدتا هدافا یشدلوا دال قاب هن سراح ییلست كزمءاقو 0

 ۱ بول الب وط هسفارطا یرکسع ن نوت قر هلوا ترا ن دنود لازاق |

 ۱ ندزب هوا راو ۹ هدرکجما رکا ) هدناط+ یکیدتا لارو ناسا

 ۱ و دنفادص رک ی نالوا تەلاغ نوک دنقر ط واناع بولت را

 ۱ یه( متدناب .ط ردق ۾ ه>رد لوص لرکسسع نالوا رارعتسا یاجریا 1

 | كن هعاق هلكت لاعشا نديك قعا ۳ ر ان یدنرابلق تا طفخسم

 ) جوان ندا هیاط ر ولناھع یدارب وباوج هبادر هماط یاسا

 ۱ عفدو درطیرلنا ینادناموق كن هماق ی یرلوب نادعص ردق

 | هللاهرف یشاز ود نالوا روم ام اکوب یدردتا موعرب و راشنط نوا
 هداناون یدلوا روت هکمود ندنعب نعیچ ج رک ادعام ندرفن حوا

 | رارکت یسابنوارپ نکل یدیا راشلا یغاشا نیذاص» هدنارف یفاطیهاع
 | رلنانسا قاوا ملت هدنسهرا هعزانم نالوا عقاو ندنکی ؟یدکح یفاشس

 | وراقوا هدا راد یشحووب راب دنفراص راببا هاب کک ااغ جافرب

 نودا موخه هن رزوا هلراش.خ نالآ ورحا نب زره < یک یراق دعرح

 ۱ نوا هب را شاب یرللعع كرا:الاو ورک راءدروخ < ندهاف فوج رب
 | ید رب :ند رای وط یدارف یسزنکا هه توام اف ام

 ۱ ی رکسع سومان كردا لامشا ندنرانکرحو لاحوا تل ر راشادفرا

 یدرب و شفا بولابق ها كنسهژاغم هناح ةيح هرزوا ىا یعماعتا

 یداوا لتا ا كمرذلوا ولامع قوجر رارب هلةلوا فاتودنک

 هراتروق نت زاناج هلتمه ك القو د یالاری رسنارف جاقر نالاق عاص
 رایدلیب
 ی دوا ردوب یسهصالخ كنالیصفت نالوا جردن هدئاب لر ندا

 مهبم كب حورمشم هجورب یتیفیک یرالوخد هیدعلق كن هالا رکاسع

 هک هلو DRED FERED DA EIS و 9 شه سا te n O RETR Ra ی DY EDR n PR ته SARAN RAED MRED AN ERLE LL حس
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 رو: نوا نالوا هدو افر فار ما لازاق نه بودن

 یری و طرضصا هلته ج و ی دی شا احا د همك * رعن

 ۱ 2 عنف یضر اس نیش ران و | ن د قب قوا یالوق

 ورش یلشوا ین رک دو اشاب حوصت ا ضع ند اززو قالوا ِ
 | یارمارکبدو كبدح یاو اشاب نط صم دوانرا یسلاو شع رع نالوا
 ۱ هر دوعسم زاب قردلوا قوس هب ورابا ییعوا رارحو یرلیصع» نده رەد ۱

 | بصف عوبشاب اشا بجر یسلاو ساویس هرکص ندقدنلوا طض ||
 ہند ڭى ەل شد رغ هلا هد اک رادعم هیزیعم یردتارا

 ۱ FE شون شد سااخو الار رک یدیشښلوا قالا هنس هقرف

 ۱ ییهعاف هرز وا كعك هلع کن اک داید رازمسارف و نالوا طظرعسم هددعاق ||

 ۱ رک اسع ندنر دعا لوبو هدو دوا تفیلکت ه ودنک ی رلقا ےہ لس

 ۲! ندهعلق لىسا رف هش رژوا یراج ارادت ا هتیضتو رم صح ی هعاق السا

 ۱ تسواعم روا ٹا هر هیم السا رکا ہد هوا را شقا مور وراسط ۱

 | رشا یرفن یللا زوب هلل هدرکر س ءاش .هنب راک دتا نایتسا ندنرلق دعوا )

 اا ر یطصم دوانرا ندنفی دلوا شا هتدز یس هقرف شی رع هجرابکبس

 7 وک ا تاچ ی تودو یرکارادرسروضحییارساوب ّ

 | هناخ هنجو ذخا ییارسا نالوا ت ع هد هملق یاناوز هرکص ندقدلوا
 ۱ لیطودوعص هجر 2 توداو هوا عاجرا هپ هعلق نوا صبق او

 ۱ كنهعلغ,داشنا یکیدلا دورسو ترط مسر راهظا قرهرب دلاح یتسانروزو ۱

 ۱ ناز هاوه یقلخ یسهراد هلن | اتشان او ییطسصم تولا س ا هح

 زدشلوا

 کابو قحا توا وا روطسم هرژوا لاوم ول تیفیک هد ادو سم كّعصا و ۰

 | .راروبیدلا شنآ هلهجون هناخهبجو یدریک لصن هب هماق ادتبا هیمالسا |
 e en و

 ردو ود ناال.صت راد

 ۱ یر عدنا مرک ازاد رم س لتعسا نلارما "رلکناهکربد دنګ رات میت وسو ۰

 س م سم س
 ام مس سرم د ۳
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 لئابق نالوا فوم هبات ین هسیارولوا بولض«یفرط هلو رک اسع قرفتع ۱

 نم هلن هو؟ نادنح هرکسع شئردو قرفتم هلل ود بولوا تراجع ندراشفو ۱

 هدنوی اه یودرابه را نم هلک ندارارف هنفرط ماش ندرص» هد هسا |

 : یک هدشنعم جد كب دا یھ ناشود هدنف رط دیعص هعسو ندقذاوا ۱

 | كرەلك هند رط شل رع هد ا هند رط شد وس هلا رلثم هلرک -

 بواوا اتك مدکب دّمح هسازلم لوک ر دشعسارب هلا نواه یودرا ۱

 هنقولوا ید یتارمن یرلتمعم كد ر اکبهرد صعب هلرعلخ یرومق كيارزو ۱

 مان سالخود هد وامه یودراو اوج عونر را ر هسِا مهیا هروک ۱

 || یرلسدنهم ینعد یب رح ناکرا كلوا" یودرا هعشب ندنالاربم ریلکنارپ

 | ناطب طضعبیدندنرلیحلم هسفارفربارب هلبناطباض "یلکناچافرب دنا |
 | رولیشوف رطاق هل.تفرعملرل رمیاکنا هعسب ندنرلب وط ودرا لوی و یدازاو |

 | روفو سأباناذ هسهارازسفارف یدیشاریدپاب یرلب وط تعرمس عونرب |
 شبا نییعف كنهنرابا:وب و راکهاد هرس وژرا تدوع هب هسدارف 9 درهروتک ۱

 ۱ یدو ا اور یسراما دادما زونه هارو رع تدم یآ ترد ییبدلوا

 | كرت یرمصم هل اکر اترب نسهراح رب هلق ندنراقدلوا راکف الا لنخع هلتهج |
 ه_اکتیا تعجاح هنا یلاربما ریلکنا مح>زملاب نت نم ی ودم كعیک تودبا ۱

 | جاس وپ رسسعوق هللا هزبد لازج ندنفرط رب هلف كرهل رب و ر ارق هیدل اکم 0
 جار باكلا سرو یط صم دسر رادریفد ندسیمرکا رادرس بااخو

 | ییدلوا بکار كيما هلا نیمتو بصق صخ مم رایدنفا ییطصم |
 ۱ یی هیساسا داوم صد نالبرپ و رارق بودا رادتا û هلاکم هدیاراسا خوا ۱

 ۱ تع رع هنویامش یودرا تیعسا ء رزوا كم ردتا لوق همرکا رادرس ۱

 یدیشعا 1

 لاھ 2 4هعفور هدنسل رع نوک یوم نوا كرجر مپ هدا اود هتسا ۱

 هدک داک هي رغ هللا نویام یودرا مرک ارادرس هک هل وش ردشلک ه روهظ
 كجهلک ندزک د هب رزوا رمصم کو یدیشغیا معصت نھ كشب رع
 هزاسقیح رکسع ولتیلک ذعفد هلع هش ندنلحاوس هب ر دنکسا ودرار

 ندنزراک وب شب رعیدودرا كج هدبا رو مم ن دنلو جم اشلارب یک ید

 هنر دنا وډ ردزح یاتفعک 1 رصف راتو ندنعیدل وا حان هذ "ال وص

 لا رع ی ییلدردبا رام ا کم هنراپانوب نبع

 چ الف >
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 | زادرس فرط هل-نهج ینجهسیءهلوا لباق كشرک هبهلاکعو هزکاذم |
 ۱ هل یدنذا یدشر قردل زا بسانم باوج هدلوبوا در وتکموب ندیمرکآ

 | هدنرب كهتراپاوب هللا دورو هرصم یدنفا ید-شر یدیشکاوالاسرا |
 ۱ هل ایدنفا یدشر ر هلق هدک دتا ےلست اکا یب همان اوج بولوت یرب هلق ۱

 ۱ هدلو واهب ه رزوا هرکاذم ندانأ رج هد راتب كرد ا هلاکم سلح روع ۱

 ۱ یدشر ردش ادا لاس را همرک ارادرس هللا ی دفا یدشز بوزا بوتکمز

 ۱ هدیراثبب هلن ار , هد هداوجو لاوس نالوا هدنکیدلک هنو بام یو درا یدنفا

 ۱ ندراةفتملرایش واردو پوایشالک | یکءدلبا ناب زو او هب هیسور |

 | داش هلیسلوا ندنالاح كج هلببهروتک نهو هقامتا هدا یسافحاو مک ۱

 | هنسهعلاط» رولواشحوت بجوم هدب واوا سکعت هنفرط هبسور تیفیک |
 | دملصل!لجال هلیس هظ الم رواوا دنس اص هجا ا اجالا یدل بم |

 ۱ ردشکلوا ین هثسهر جز قاس یدنفا یدشر

 ردا عاتا هز وس یرکا رادرس لا عابا هل راكئهلس جدر هد ۱

 | هکوبلاح بوئلو هدئسهیعاد كلا دمع هداصر قفاوم هنضارغاودنک |
 | ییددلوا شعارق كالم هسنارف هد هیلعتاود دزن وریندهتسزوب ردقو |

 | یسدعفو یموجه ءرصم هدنلوب قلناص روق كنهراپ انوپ یدامتعاو تبثما |
 هنن رزوا كلوب و شابا بلج كلزنستنما كوب ر لاحردو بلس ةعفد |
 جاقر ید نکا ششەروك ت روبع هقاشنا هلبا لود صا هیلعتلود ۱

 تیفیکرب دیعب ندلرنحا كمر ویدیا ادف ییراقفتم هدب ونادلا هلبایدرقال ||"
 هرکصندنوب و یوزح كرب هلف یکج هم هلک هلعف كماخ یایاوخوب یدیا |
 با نالوا جات هیلع ءان بواوا ییولعء جد ییج هیم هروط هدرمه» |

 هدر جد ندفرطر ق هرباخ هللا مرکا رادرس لر هیههدب |دس ین هلسا رھ ۱

 قا یدژالوا یلاخ ندهرک اذم هلبااشاپ نطصم هسوک نالوامقم
 یسهلخ ادم هنفصم ۶ رکاذم ندنفیدشلوب هدن ر اسا لاحاشاب یطصء |

 ردشتلوا راعشایخد هرب هلقو راطخا هنسودنک ییج هيم هلوا بساثم

is:ورلبا امویف امو م 2 رادرس ! Aها ودرا را لر  

 اد ۳ رقت * یفکا قروازا ا ا وف وب

 هک عباس < ۷ ¥
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 هت اذ هنرابات و ارز رە هدا دادو همت هرمهرا شک واوا ناش وادان

 یخارق كنآ ردراشتیک تودنا روص> دراز نوا یسقرت ك راتلمو

 رلنامز هج هسیا یییدنازق كرلنوب بواوا اوهرب هدنفرظ هلراق تدم
 هب هب رمصم علاقو هک روا رادیاپ هدلاع هدب رج
 ۵ دمار ھذا لرکسع هلن وراع.> هروخ وبا ییاشا قطصم دسوک اوز

 ن دنرازک رماکنا هدژار و ندنوب H2 نفس نالوا سک توایخا نداروآ

 لماع ی هیمالسارکاسع ردو كب رکس ید یک هعطق یللهرزوا قلوا

 ی رغوط هک د هداروا لر هاک دن زاغو طایمد هداناو هدااح یرلقداوا

 نصا زونه 1 ۳ قا تو دا رادتا هم راعرح کشد 4 ور دع

 لازاج نالوا یتادناموق طا-د هنن ر رب هلق لازمج ن دلراسهبج هب هرف

 ب ويم هاو ا جارخا رک ع یهدرازک ندنعلدلوا مره هیمالسارک اسع

 جد كرل ول بود رس ۴ رال و و لاو یک ید ك رلیک هدهرف

 حورحیاب نزا روز نداسورو شلوا قد رغ لرەشود رک د یسلیخر

 سلز و مک هطایمد قر هلو آرم سا رار هلرق ز وب حاقرب ا ینیدلوا

 لاوتمر كن هترابانوب ردشاا تاقو هداروا تویءهژوا رب دسایتلا یسهراب و

 لاخ هن راذوفنو ناش هجرصم كرا زسنارف هئ رزوا یآدوع ح ورشم
 هدنفرط ماش ه ددسلا شەر و نوق هنن ه راو دئک دهدووب نکیشلک

 یداهدکهرب و تشهد هفرط ره یسودرا مرکا رادرس نالواهدکعا ع

 یعاعدتسا هطاصع مد-ةءندنرارف ح و مشم لاونمرب كن هراباو و
 هدکلر هلبا اشاب نط صم هسوک ام دقم ی وتکم یییداوا شهزاب نعْضنم

 هلا یدنذا یدشر ندنو امه ناود ناک هجاوخ نالوا راتفرک هممادیق

 فاشتسا ادرفم هللا لافغا ین هيلع تلود یسادّوم یدشعلوا لاسرا
 هزلکنا هلا هلع تاود هوا هطاصم ادرفنم نولوا « دنقا س عدق دهف
 و افع هقاقنا ه دهاسعم نالوا دقعنم ه درب ه ايه ی راتلود هسو ر و

 كج هدادب رت یرانا نوسروط هلل وش قلرا ند هعتتم لودو ندنغیدلوا

 هدل ووا ندنکب دمر ولا هنس همین وب كل هیلعلود هلب یدصت هتکرخو لاح

 ۹ هرک اذم رز



> ۱۲۷ % 

 مهروک ییاسحكنراسخو عقل ی هدنر فارس ھم وشا ۳ هاب ی دهم

 هجورب (یعدنارقیشرب ) رخ (یجراویتاعناض هه اذ ند رفسوب كنهنراباتوپ) ۱

 دب زر هدرتسوب ین رهشو ناشینبدلوا شعا بسک هالا ح ورشه

 هجردکج هلی هلوارادم هب احا نکح كار دمناراقبج هلا دیه نسودنکو

 (یدتیانابزن) جه (یدنارف نوا یلمو نطو ) یدلبا دبا |
 یرازوسره هد هیقرش تلاع ردق هتفوو للرسنارف هلجزا # قوج كب |

 يدا ز ن داود ره « دهیعلو لاوحا هلع تاودو ی دیاذفات یک لف

 هدنس هنس کیا ناسکس زو كي یدرلب ااغصا نتاراطخا کت هسدارف |

 ید یکیدتا رفس هنن ر زوا هیسور هلئاراطخا كنسعابا نسنارف در |
 ی رسصع ه دب واک تعا هدتلوپ قاناصر وق هنراباتچ اما رداد اکو أ

 بولواباسنم یراتنها هدنفح رانسنارف كنسلاها قرش كع دیاالتسا

 رد توف ك راح الس یراذوفن هد هیفرش الا كرل نسنارف هرکص ندا
 هداتعاو تبما هدانز ندیکلوا یکعلاب هدیار "رلکا یداوارگ

 یرلناج نعد یذوفن یکیدستا بثاق كرا رسنارف یعب ی دلوا رهظم |
 هتي دمو تیرح یلاع نوش رارسنارف تفولواو یدنارقز رلکنا نالوا
 ترهش هلا قارادغو كل روخ هدنفرط ناتسد رع نکو دبا توعد

 ییدلبا ارجا هدنمح رادوانرا هدفا كەت رابات وب صوصخل ا لە رابدل وب

 ندنشدلوا قلیاصف ع ولر یکیدعا ارحا كراش یشحو لا تالیش>و

 هدرفسو و  رایداوا روغن ه دنرظن هیشحو ماوقاو هیدتم لام هاب |
 هدوهب یک ینیدلوا ببس هنءادعا كمالسا لها هانکس هج وب هتراپات وب

 هداز ندکب زوئواو یدردتا قارحا یا وتو و كنهسدارف هرب -

 امرهنم نداکع هرز وا ییبدشوا ناب ہ دال او یدرد ریزمسنارف

 نوفا یر هتسخ كثب كن نر و ناج هدنروغوا و دنک هدنندوع

 یو دما دکل ییفاصوا " ه دن رج جد هات وا شعا مست هل.> و ر

 لر د كننلم ودذک ن وجا دیب زن ینرهشو تبص هتراپانوپ لصاطا
 هاذ موم ه دنع یراسخ كتم هک ودلاح یدلوا بس هن راسخ

 ,دنروغوا تلم مفانع ینعفانم ودنک جلا كاکوب ردلکد كاکو قعارف
 ینانکل ردب رب ندرللاز ج شاکزا كب هاد نویلبا" اعقاو ردکغا ادف

 هلساونع ( نارغوا ) هجربسارف یک قد ردهرف روه شم یلارق ایسورپ



 ک ۱۵

 یدیا لکد هد هبت مق هلوا سارهو فوځ *یداپ هرازسنارف ید یتوق
 یئداوحینبدلواهر ز وا تاک 4 او درا مجرب كمرک | راد رس نکل

 یتیدلوا شاکروتف هراز سنار اناذو یړاهدهلوا هشیدلا ؛یداب هرز سنارف

 ا بوشوواص ن سسکمر و ربخ هب هلک هل وا كن هداباتوب داخ

 ردناحدقو مدیا یس هلج كر زىسلارق یهدربصء قرهشوا لح هنانامخ

 قرلوا رم ندلاوحا لد یک ہد هسدارف در هل یدیاراشاوا

 ییلوسم كنو و نةيد-لو هدهکلهت و رطخ لاح تك هب یصم هقرف

 ناربدم کو دبا مهم ه دب ایوب 4 4 هبرابات و و قعئدسلوا اه اه هب هبراباتوت

 ( ۱١ ) هدر ز یماهذا تر وص یدیشا اهناو ضرع هر وهج
 هرادا كنس ودرا هساارف یک هدرصم تقوا واو ر ونلوا دارا هور

 فلاح تفعح ینارب رحم یکیدلیا مد هروهجنار دم كيلو روا

 ر والف نابنا هلیهر ( ۱١ ) ه داند دوا ند#ج هلوا رادم هح اصلا

 بوایتروق ندنسهرصاح هکیدش كر ریلکناح و ره هجو رب فسا ترابا و
 ی دیشعیک بونآناج هب هسئارفو بوجوا یک شوق ندیارارف ندسفقو
 نالک هر وهط هدربصم اروم هش رروا یاحوتف یهدایلاس | ام دوم

 هل ول هدلاح ينبدلوا یدان هنر هشو ناش د -زكنسودنک ی اار >ا

 یسمو ویعیح هب هسا ارق هد ولر وة ندا كرا راک: |قرەلوا لوم فالخ

 ناشو عفو ثروم ا لیلد هنراتحو تاردر هداعلا قو

 ندنفرط یاهاهدژرهش ینبدارغواردف هتلصاوم هسرابقرهلوا ل:دع

 ناربدع هدانا لوا هکنوحو یدیاشمروک مازتحاو وار ؟۱هداسلا قوف

 كندسنارفو لار تم تموکح هلببس> ی زرادنقاو دون ادن لروهج
 یفد كراهلاتفو ن دنک و دا شلوا لوح هلاحرب اذ ك یس هرادارما
 هبیوف دنسمرب یک هتراب وب رهیفخ تیعجندیا لکشت غاط مط نوجا
 هلنهج ییبدلوا رو, هتعجارم هنسو دن ک هدرفره ن دنغیدلوا حاتح

 نوچ یسودنکو ن درانلک هتنهنو كيربت ه دنفیدراو هس راپ هنرابانوپ
 یهرادا ل وص! نا هو یدزامهچآ زوک ن دراتفایض نالوا بیئرت
 نوا قلا هنل القا دضش یتموکح هد وب وف هبلاق و لکش یکیدتسا

 یدروالاح رلارکتسا یس ھم زال تایسا

 يک ید و



هلص« کز هیلعنلو د هل نړ را هک دقتفادصنالوا هر هیلو دراز ارق
 

 *هلفاق هرزوا داتءموقلواهب یهاشداب مان ناک اک هکسو هبطخ نالوا قوا

 هدرصم رل زمسنارف هر زوا كارب و هی رم تابت رعو كلك بودیک جاج
 راکت هلاصء ر هب هیلعل و دهد وب وب هلرس هط ساو اشاب نطصموب دردیساعبا

 با وصتسا یی اروم لازم هل ایر دنا کلع لا جو نس هصاخرکا عور داتا |

 هعطقح وا هب سارق هدندورو هب هب ردنکسا هلرس هناهب كلام رودكر دنا |

 بودیا اعدنسا تصخر ندیم لاربما هرزوا كمردنوک یک كجوک |

 تالوالاعب ر ریارب هلی رلهدآ یهدننیعم هتراپانوب نامه هلکغ|هدعاسم یخدوا |

 ندنناه هب ردنکسا لب اراکزور قیصرب اک ار هرابکوب ینوک یجرب یرکب |

 یک ینیدلوا رادربخ ندشیفک نیما لاربمآ _ردشتک ب وقح |

 بویم هشت هد هسا شابا باتش هب ی رګ و بیعت نودرکس ندتسهقرا |

 هب هسنارق الاسو شل ر وذ ندا كرا رملکنا هت راب انو هر وصوب

 ر دشلوا لصاو

 هدنفرط تدم وب بولوا یا تردنوا یتماقا تدم هدرمصم كل هتراب اوب
 هرک و و ردشعل وا نا اط ماط هدالاب رسا یکیدروتک هعوفو

 ش+جایسوف هرباشرب هللا هیلعلود حس ورشه هجور مدعم ندن وکر هب یک

 ربادن هر ز وا قلوا فلخ هنسودنک رب هلق لازمج ییادناموق طایمدو

 هنسودرا سصم اب هرکصندفدراو هب هتساارف یسودنکو ی همزال ۱

 ریلکنا +بسوآ نەدا دادما ر دق ها تر د هک داتشو کج هدا دادما |

 نو ذأم دیلسن همالسسا لها تكلم كر ديا قافتا دقع هلیس هطساو ۱

 هدلوب و یخد هرلازنج راسو شقارب بو زای تایلعت نضنم یتنیداوا |
 صياف ندرصم هنراپانوپ هللروصوبهتشبا یداشهردنوک تار رگ |
 هر ز وا كا راظعا هبالب كج هلک هندشاب رب هلفو شتیک بودا ناب رک |

 رادتبا هر وما ریبدت كر هيا ربیغت نکاسمو لوصا كل هترابانوب بواک ءرص+
 ر دنا

 یسودرا زمسنارف نالاقهدرمصم هدنندوع هیدسنارف هرکو ب كنهراپاتوب |

 هبسللا یناک رادقم ید هدنراپ ود بولوا رفئز وشب كی نکس یرکد |
 یس هعطق دیعص كردیا هباغ هکبدارم هزد لازجو ی دیاراو همساو |
 كنف اط كب مهارا ناشالوط هدندودح ماشلار بولا هنفرصتهضق |



 و
 هتند ون با كنم رلفاط سا ةا یاودهیسور رکو ب ن | زىسەلوامقاو

 ردشعءاب قالا ۱

 | بناج هرزواقاهریسخذ و ریندتقورب ب واوا ندناپ رع هبماش لص الاف |
 ) یهدنراوج هللا لوزن هنفرط هل>هدانناوب یرباذصءمت عنذادشدما هقارع ۱

 ۱ اسشاپیلع یسادضنک كئسلاو دادغب ندن راک دابا ترمض»لاصفا هاش
 | جس الاو عش ها نالوا ندنربا مع قار ع دموق مع زا رع هدفدراو هن ررزوا

 | تباج ههباجا ا هوش یجدرلنا بوشود لحد هنن راترشع عیفرلاو

 | هلبرلسعا اجر قبرا وفع هدزوا كمر و تآ یللاو هود ك ج وا كردیا
 | لیخد رد شلردنوک هدادخب تاناویح نالا قرهثاوا ودع هله ج واوا

 | كخحماشم بواوا هرنړکح مفتنال تداع هاب رع كأ تاععص هاش ود

 | طفف ردندلاح مزال ید هدعاسم هت ب رلاع دتتسا نالوا هدا وب ول

 ۱ ند هعیطم راشعنانا وب دیک هز طرمشی هر هدنوفع ر هلوعهو

 | یرم«بناج هد دخلوا ارجا طرشوب بواوا یدادرمسا كلاو«ا یراقدلا

 | هبه صم عااقو ل هلک ردشیارب انف كپ كنا لوبق ناور> ن درلنا نوا

 ( هی رصع عب اقو)
 | هرضم هرکصدق دنارق نش همقو روخ وبا هت راب انو ح ورشم هجورپ ۱

 ۱ رهظم هلباناکسا هدقارود دل وبر یاتشاب قطصم هس و ؟ هد اک

 | بولوامطةنمیدادما ندهساارف كنسودنک یدیشعآ ناوارف مارک ا

 | كنشیا رمصم ندنکی دلبا ثبثف ههب رفس تاک رادن یلک هسبا هیلءلود
 ۱ یس هلع كن هةفنم لود ه داش اوب و نیو كرد یفج هم هعیح شا

 | یدوش" ید كروهج ناریدم قرهلوا راحود هلاحقشی راورب هن هسنارفو
 | تصرفتقو ینجهدان واتآ كئسودنک مام ی + بولا نواوس
 | سزاب هل-ياقودنک هد هنلا هتناسو ی ذن ییخیدلوا شرب ولا

 ۱ ۱1 یرصم لوس ارف هرزوا یکیدلیا نام "هجرت ییبدلوا
 | لازبج یننق ره ییهماند-عع كج هلک مزال یساپا نوح رلبک بودنا
 | ندربصم هلا بی رفاد پب رغنرءاس هنس هعلاطمیکچ هلس هدیا اضما هساوا

 | نسونفهربام هللا هیلعتاود هدرعالواو شرب و رارف هکنیک بوشوواص
 | رک هلب وش یدا ش دانا هطساو یاشاب نطصم هسوک هر زوا قجچآ

 ۷ ۵ززمهنارف #۷



r ۲ 

 رو« ریغو روو ربک و ریفص نائلواریهسلو طض هعفدوب بولوا عفاو

 یروهج هم *هعرس رانج هسااراو رارج ردقنره كف ندکیدنو |
 | (یلاساو) كنهیلعتلود قردلواهدنتلافکو نامص تع كنتاود هیسور هلیمان |

۱ 

۱ 
 یماحو احینعب ( نترزوس ) كرلنا هیلعدا ودو یسجشو موکحو عبا نعل ۱
 كوور ود هتیعب هدر هبجراخو هیلحاد طداوض *هذاک و قلوا یعوانعو ۱

 روهجو نلف رهظم هت ازابتماو قوقح یکی دسلک هلوالئان كن روھ ج |
 عوطعم هحور هلا طرا كما لوف ناصهنو كارت ندئفرط روک ذم ۱

 هلوکرب هسهسا و كلر وهب نج سورغ كب شب ! شم هرکزب هد دنس چوآ
 هغراب و ه زور, فلم نواب دنو هد هردو قم مالوا فاکم هلا وک ی

 من ه هي اقاخ "هسور £ تالا یتاقح مو عباو كرلنوب و وش رت وب و هک وو

 هثب , راصوصخ ق اف هد فرمت هلع لود دمو (عق رانو هلذع واقااو

 كم وشا هماندهع نالوا مطث ر راد اکو در هل رب و رارق هداتناو

 ایا نوک یک نکس كس هدعلا ید یس دنس ترد نوا زو یا

 دشعاوا

 هعبس را رج ناتلوا لیکشت اددح یساد وم "دصالخ كروک ذم *هماندهع

 هنادعاسم و نازابتمانالواشارب و هن روهج كن و هر ود كن روهج
 ناسحا هدنعح یرلکرک مسر كراواکب وهر ودو ردنرابع ند رهظم
 نالب رو رادصا هد ران چوا شع كس تادعاسمنالوا شاروب

 رو وادار ا هلرفر (۱۶ )هدر ز یئروص ندنفب دنلوب جردنم هدام نامرف

 د-اکنون هح رکا بوریک هنس هب اج هیسور نا یک را یاخ سام ام دعم

 ندنفیدلوا لالتخاو ترف *یداهدنکل# نورد هسفانند اروهظهدنتس
 هلا ناص > رم لاسرا هب واوا یروطارعا هسور هدلننا-یعاو هوجو 4

 یلکرا كناتسحرک یدواواب هن رزوا یرلعا تہ راهطا هتلود هیسور

 یتفیدلوا شلباقاخا هنکلاع هیسور نس هعطق نانلوب هدنفرم هت ناخ

 هسنارف اب وروا لود هداناو و ردشلیا نالعا لا همانا هعطدرپ هدانناو

 ۱ بلج كنواواب ی دهل قرهلوا لوس 4 رس رصم هیلعلودو هل التخا

 ضارغعا ندور طز , هلته یراق داواهد تکعا یس هی . رطاخ بیطتو |



 هسذآ یکم ییفنق گالذک ندراساو ¿ن نی یافا ,دقدلوا ل۶ قايشا کیو ۱

 اب ۱۲۲ ۶

 ۱۱۶ اس 6 و دم قوداب دنیا وب یداذشساو تیها |
 هرکسعوت و قاوا نت ر تاس قوا هسروئل وب یواسم یدادعتساو ۱

 کیاهفدوب قجثا بواوا ام صنو یزمرف ینصف كنهوسک نالبر و ۱
 ۱ هلراهوسک ام هطروا رک:دوی حرف هطروار هل و ندوب هل را لوا هطروا

 كن الا یداج یش هنس ترد نوا زویکاویشا یطارش كدام

 یدیشلدا هوالعو لید هوامش همان واق هل. رات ینوک یج درد یر٢ ۲ ۱

 e لس را مرا در کیا ع بت یموولولعت هل وب نحنا

 قعروق ودر | در دا وا وام هلک ر ص وصلا يدعو ند هعز ال

 ۱ خب زو 7 هروک هنددعكن ارغ 1 او كءردتا رفعح سا رتعو

 ۱ قعایوپ وک اضتقالایداو كا لن هر +۱ لع ند اعر یرلنو و
 یو تروصو نامزو هنزاو* نکو تک كر ؟سع نیو رطو

 | هناعهو فشک یهابمو اوهو ضراو مارا : E عفاومو
 ۱ كلبا ارحا هدرضحو رتس وناقد نالوار ناو در هس ده نو لصا لاو

 | یکیاوبشا هدانناوب هلیسلوا ندروما ضار ۰ قو سد ھم نوحا |

 9-4 ر .« یدئدا نجرلادب ° یخ اوخ 7 هر ده نوا هطروا

 مرام ملکی او نه رتشکبا هلب راتعا لوصو عاص ه هطروار ھ

 یتاطباض ی رح ناکرا وھمکح كتفولوارلنو و شکلوا نییعژو باا

 راسو یاودام كن را اغا لوق لوصو خاص یراهبتر قرلوا هدنم اقم |
 ردشلدیا بیثرت هرزواقلوا قوفام كناطباض |

 ك هادو هرژوا یل دوا ناي هدمت هرص یداقو قداس هس

 داسحالاب یس اکنود هیسور هلا نواه یاعود یکهدنتس هام

 هساارف نکا هدسفرصت یر ووج كيدنو یعام قرهقمح ,نکدق

 ی دناراشع؛ ؛ا ط.ص لحاوسورا رح نالوا شەك هنىدب یروسه>

 هد قلود هیسور هللا هلءالود هدنفح یسهرادا تروص را ر و

 وام ااو هطن ازو هشولافک و هفروف هدنس هجن لنارکاذم ندیانأ رج
 هدنیسودش راق حا ود قادوانرا و هروم ناتو هفوحو واب و یک اناو

 ج عقاو ۶
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 ین هنغاسط ر وفکد قر هلوا هرازولا عوف ره هرزوا قعاوا افیئسا سان
 رد ملف الحاو

 كلالع راړکړک یدنفا ماض هداز یبدصک ندنرواهباب یترادص یلبا مور |
 یط هدناضمر لالخ یدیا تادرب ناسسالا یرحو وله رج ندن اهد

 ردشقنک بودیا تایادجو تایی اطخ ثحابم متخو تایح قیرط |

 شب هاکعا تافو اشاب د رب زو یظاح زوم رضا هداشناوب هنو |ا
 داتعم هرک صفد رطفدپع اقامت یک ییدلک هعوقو ارزو تاسهیج وٿ

 ردڈعلوا ارجا د یتاھبحوت هنس نالوا ||
 | اغارب وړ ېطنت نی قر هلوا قاحوا لک ۳ دوح وم هدنکلنفح دنوا

 ندرفن ییازوب قلا كيب ناطباض عم هلنرا تعا لولب یا نواو بتاکر وا
 تان هموق رع تارق هل قحابولوا شماوا میظنت هطروارپ هرزوا قلوا ترابع

 هماشوناف البا هرفن كس یکیا نوا لقاالو یرشکت یاس هللانوءد
 كرکسع ی عولوب ی رغ ند-عداوا روک ذمو حردتم هدو اه

 یسه ر 3 هدندنع هلج هءودول صوصخاب و راک رد ییوژژراب هدر هیءنلود ||

 تعذ هبحاو هتلود یالکو تمه دن رکن كلو یسان ند-ةلوارادوغ

 یرولسو یلروحو هردا هدهشد ندنکلتفح دنوا درک سعوب نيغاوا

 بسانهراسو هدرللع والم هغو کالتف> نالوا نونامه الما هدنرالاوح |ا
 رارق هرک اذلاب كعد هنصوصخ قیسالو سرت ید هدنرابعم رلیلاو نالوا ||

 لالا هکدلک تارف دیدج نانلوا بالر ند رشط تال دعس هرزوا كارو

 ادد ع كل هطروار رکدادءامند هطروا نالوادوج ومهدنکلتفج دوا هذه ||
 ددعت هطروا هله جووو  ردشملوا رادتا هنس" دارااب هشداثک |

 هطروا جاق بوناوا بصذ ادهک رب اددع هغاحوا یکیوشا ندنکیدلبا |

 هدنفوف لرلیسشاب كب یسودشکو  یراح یکح هنس هلج هسا رولوا ||
 ك لا یونس هر ودنک هرزواقلوا قلطم طیاض هد تع كن اغا قاجواو
 قاجوا هب و ندنو و ردشملف صیصخ اهب نانیعئو اعم شورغ
 قرءلوا یودام كتش ایکس , هب هطروا ر هو قم اعاون ی علم هعسل ن دن سانا

 یراب .هعا قلادخکو ب لورا ِق هد هسدآ حر دم هد همان ون یبصن ادنشک رب

 لص * یاد قاعواو قاوارسصصهتسارهآیناج والا ده لا اغلا
 قوا تصا اده هلیلوب هسا کسا یسفنق ندرلیشانکس هدقداوا

 هک عباس و لک ۱ $



> 
 ۱ لوا مدآرب ا داوا یشاب لیلد هکنوح هدک دردنوک

 نامه ندنفدداوا یرلغارح كلا به ی رلنلکورلءا كن رکسع اشا راز

 تصخ ار هدقدلوا عاطم هتیفیک اشاب رار re ۲ هاکع بوود

 | هت رزوا نانا لبج هلب راذغوا تاو ما شن رکسع لاب نامش قرلوا
 | ربما هلکعا تعواطم ضرع جد یژکا كل سلاها لیح بو دیا قوس

 تردابم هب هربا هلا یسلاو ماش بوشوواص هل بج دالب رسهراحرمسشب
 لارا هداننا یکیدلبا تداکش ضرع هلیااسرا هضد رع هءرکا رادرسو
 فسوب ریما یدک هماننیلسا هعطقر ه:سو دنک ندنفرط تعا

 هیاشاپ رازج هلبا طبض ینتموک> لبج بوغیچ هرمهارید هبا یرالغوا
 | * رلشلوا لوغشم هلیا یساغینساو مب زو كلاوم|یرلکدتبا دهعن یتساطعا

 ك ا نط صد هداز فاکم نالوا ني ها 4 او یسا دم بک ویڈ لناشاب را

 ب واوا زاورپالابو ناسللا یرج قرهاوا یرثآ تازسهب رجنو ییستئادح
 هل-دهج ینیداوا ردیا راسنحا هرازوس رغم هنلالةتسا كمرکا رادرس
 هیس هعااط۰ كود یالکحو یک هدا وبنات سا یسهز وط هدنداعسرد

 رارح ارهاظو یفد نداو ات سا هر وص نسح یی ندذکیدهرب ولا

 ابقاعتنم یدیشلردنوک هاکع هدننعع یل كن ااصو ضوهب هیاشاب

 نا هدندراو كندف رس ص اوا ن .یصتم یراصضحا ندنواسم یودرا

 ضراعقرهلوا ت رگفر 2۶ قدر کارا هوااطم یکاتو تام دعم كننکرحو

 E تاوو هلا لوز تاع نالوا

 رکب وا یاس نالوب هدام اة اق یمظع نراد ص بیرق ههام ید

 | ید مرکا رادرمس انادو دوه ثم یتئاطب هدروما تب ور كن اشاب

 ۱ زاغوب ا لرع یترکرازاب یحنوا كبحر هلغلوا دونتح ات ندنسو دن 3

 ردص و نال وا یشابشواحاه اس هش رب قر هلوا رومأم هنس هظق اشدیعس رک

 ترادمص كب هللادبع حالا هداژ اشاب رع نالو یس سمون و یزیظعأ

 قانا یوطانا ییددلوا قرصتم كئملسو نیسیعد هل :ۂلماقمعاق ی رطع

 یدلق ه.> وت هنس E جد

 یراثنادهداتنا یک دارا تماّوا هدن .داعسرد زوردنح لزعلا دعب اشا رکی وا

 | باكر ینوک هعج نوعا لص ع كن رل هلا یهورک فاما نالوا

 قوعح ندنلاوما ءاش هن راک دا یوکش ث هلع دمت لاڪ رع هواه
 ےک سسس

 ج یمان #
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 هرکصت دک دادا هیح وتو هلاحا هناذرر هل و ید یرلف طراسو هلغوا رارخ

 د بناح هللا ن واه یودرا

 راوطا هدااح ینیداوا كلام هذوفنو توقهداز هجا اوح ل وا اشاب رارج

 یهدنس هپ را هترابانوب ند:غادروط هناکب ندهرک | رادرس هلا هنابغا

 ماض یرابنعاو ريح ینبدلوا شرف هدنلود رظن ینالوط ند رفظم

 ن رس ااتتعا نادشح هاج تاب ی ارب هدرصعل وا اعقاور دش تا

 نده راح لوص اجد كمر ودا مادعا مدآ هن رزوا راکفاو نوط ضع

 روذعم هدناکرح ییدشا داكا هدن صا هظداح ناجح سکر ھو هنءندلوا

 رد هعا اطءو تګ یاح قبر وذعم ید كناشاب رارح ارظن هنکیداروک

 هدلاح ییداوا رسو نیما هاذ هللا تاب هدنرب اشاب راز طه

 زارا هساا راو یفادص هتاءو تاود كردیا تئواعم هوا یودرا

 هرص# باح ند رش د ماش مر رکارادرس هکو لاح یدرولبهدنا تاہاو

 هناشکرس هللا تفاح هب هلع رماوا اشاب رازج هرک صف دک دنا تکرح

 رشم

 یهبنتورما نالوا عفاو حورمشم هجور كمرک ارادرسرشب ربما هلجزا
 دانعهر هلن یعح دیه هئلوا طا هنسودمک ندنفرط رازح قت را دن رزوا

 داع یب اشم هلا تک رح ندر لار د هدننعط یسافیتسا کت هب ریه لاوما

 | یداووایبصاخورارف هعاش اوت ےھیاا یوم اٹ م ہد تلص اومه روب رق
 نیعم هش رالغوا فسوب رعما لردناداح ا ہلا یی اهش مساقربمانالوا یک اح ملا

 ۱ رلهر دن وکر بخ هراز > نوا یهکلوادادماهنن را ودنک هل یطرشقلوا

 رکا عنيفا هورک RE رادعمر هر ایبصاخاش اب را زج هس رژوا

 رسا مش ید ندندرط رها رە ه دنرل دراو هعامس 0 دکلرپ هل ارازج

 ندد داوا شاردنو تنا رعبا كعاشیرک ع قوش ەليا طالنج

 رلشع !تدوع هن رلرب لکم راهبرد اتر دق دما یک ر نبورظ

 ۱ شم هتسا رکسع نداشاب هللاد.ع هداژ مظعیسلاو ماشرمثب ریما هکنوح و

 هللا لاسرا همان رھا ا یشاب لیلد ناناوب ,داج یخدوا تواوا
 هناعا نسو دنک ینبم هک ودنا شا واصت یک احل بج هجلود رم تا ربعا

 بو راو هعاش لاح رد لد ءا الم هاکعا هبصوتو فب رعت یفدلوا مزال
 رب> نوا یرلتتا . تدوع هر , یراکد که تش هد را سس رایج ا



as een a e 
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 ا راد ىد ابار خات نيرضلا قامیارجا
 | بساسآرد-ذج هلا صوص روم امر ری ڈو ریما هدند ورو هنن را وج
 | یدلهبا مرکارادرس هدنراوج باح ه-لا یموم رومأم ب و دیا یدل
 ثح ندش دوبعو قدص كرشب رماو ندننادعتو ل.ظع كرازج ةاق الا

 شعا قفاوت هناراسهشا كيما لاربما یس :دافا قایسو شابا
 هراجچ هعسل ندک دتا هجوتو لیع راها هد > رشبرما ندنغیداوا

 هلکلرپ د شش همخذ ولیلک هوبامش یودرا ندنفرط رثیربما هدنلاوصو

 هماتاقتا هرمسشپ ريما هدسناوصو هماش ینرلوا حرشنمو نو هدانز

 عب زوت یادسغب هرارغ كہ هن راهب رق ع اقب و شی فیطات هللا رب رڪ

 رارشابس صوصح در ڈا رما یتیم هد داوا شابا صا لا

 ردشمردنوک هماش توالت وط یدربخ دوب هللاسرا

 حورشم هج ورب ہدآاح ینددلوا مدآرب شک رس و اذ ھا اشا را رج

 یر ورغ هلتهجو بونارف ترهشو ناش كوب رب هلبا هبلغ هپهنراب انوپ
 هج وت هفرطلوا هللا تالهرکاراد رس اشاب ایض ایقاسعتم یدیشعا دیازت

 یسودنکو  ه-نفیداوا شم الاق یک > تکلرکسع رس میطلاب كچ دا
 تارکسعریس نم هةل دم هلو ا نیما ندتلودبناح هلدسحقاوا ند هیلغتم

 هداز مظع جاح تراما هلشانا ماش ندنکیدلبا افعتسا ندجاح نراما هلبا

 هبا شاپ رازجو هیجوت هبا شاپ حوصن یتلابارصمو هیاشاپهللادسبع
 راخذو لاسرا ییام4هو رکسع دوج وه هدتتیعه ندنادنر ودرا جد

 وا هبا و راعشا یسابا هناعا هنوباهه یودرا هللا هواس ناتهجو

 هن رزوا نينا ضارعا ندهناعا ماو ض۶۱ ندالاسرا كابر هد هسا

 یودرا هدد وع ندر هم ارعظم قرەلوا هلاننضغ هدانز ك مرکا رادرس

 تعاخ هرب شب ربعاو شبا عع یتکرح هنیرزوا اشاپ رازج ها نوبامه
 هدشراما لیجدالبو عاشو كيءبو میت یداوو زورد لبج هلا لاسرا
 ندسنفرط یرلیلاو ادیص هناتبا لیج دعب اهثو ااو رب رف ییسودنک
 ل-بج کاح یک ینیدلوا « دشنامز كن رالغوا نعم بویملوا هل خا دم
 هتلود هن هرخ هج رغوط هثسره یسهرریم لاوما تن اعطاتمو ندنفرط

 لوا جد نس هظفاح رها كنفرط سلبانو هسنئو ما نبق عدو

 نالوا قرف ردقهطةنر ندرازج تولوا روه دم هلتعاج طرف هدفرط

 ۹ رارج #۴



 یسودنکطتف ردرل شالوا باس هنمادعا ه رکو 4و سا ندکد ردتا

 e E EI صح A ودا ؟ هدلاح یییداوا تاذر دوجولاردات هروک هستقواوا |

 بدس هلبساواراکرد ینبدلوا هم لا * یقرب ندروصقو وح ییدتا دامسا أ

 قاافود راردهدکعنا ماتشد نال آیا یراعمو فوو باچا هرلئاوا ۱

 هدک فلک هر داعسرد یعوطقعرس ردررع و مس هنس لذ كنيدنفا

 هد مات دعاک اق هدنحازاغوب بول وا رس( تل ها عضو ههاکتسا ےس

 ردود دم 0 لی اس ار واز یددشعت هللا اطع ج ن ال وا یش ودنک 3

 ردح 9 هناوو یعارصم (نادح لوم ناکه یدندا بنار هیلبا (

 تاو هل دوعوم لحا لولح اشا نیس یهتز یسلاو یا عود هدا او

 رد اک هعوقو تاه يجول سض ەد ندم بدلوا ش 11 ۱

 شبا ماما 7 رک ریس یاو ندالع مس 9 ۳۳ و

 ا دتا

 .RRA A ر ج تلار هیون تر زنا

 یأر كهداز ج قاس تم 1 هدار نیت فن رش

 كنهدازیساحو نشود هنس هیعاد ق رمت اشدام فک هدش رمش ماش

 یودرا مرک ارادرس ندنعبداوا شلون وط ی” هراګ وا یک هلبا هنرابانوب

 ردشعیا نن هبلح یهدازدامعو دن هعلق هدنارفلاءهرب ییهداز

 ربما هش رب هلی الرع یرمیشد ریما ابشاب زارح هرژوا یییدنلوا نام هدالاب

 رکسع هان اح ادص ةيلع ءاش تولوا هدنلما كمروكت ىن رالغوا فس و

 هن دیق هعفادم هلباج یلبج خیاشم درشب ریما ندنغب دلوا شاپ قوس
 نوڪ هداهلا قود یزمشد ربما هلأ تیعسا لازما ریاکسا ۳ دی ود

 زارج یدیشم ردنوک ده صوص تاز زص هیدایسرد هداود وب ردا

 رادزمس هدااحیدنلو هرزوآ رارصا هد راکفانالوا دلو راسا ربمآ اشاب

 هلا تفوت قحاوا ملاش شدوا هدکلکار ها نوا یودرا كع را.

 قو لزرع قبا سلاو: ھر لاما س ۳ هه لع یساعصخ هد اا ا

| 
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 ] رافهسا بدسم قلماسعم او ترازو هدر ندنمظ*" لاک یدنفانس> ۱
 || رادرفد لما م هل ول هنارزو یدلبا هم ھر هل وش ها شاپ نسح هلا ۱

 || اشاب رکب بوشواوک رانانلوب و های سش هدک دید رویا هثسهلوعم |
 شمامهدیارهف بلس ناتن وام نکی یحاص ناڪ فواد لع هجو ۱

 | راع هوا رم هلوقم هب هبتر لوا و م ندیماس بتامم قا راد مفد |
 ۱ نقاب یهرعفو "لر .د رواک مزال قمالوا یراستعاردق هرد روتر

 نو ید نیسربد مداواهنس هلص ردم هم.طا هک دلک تمح انه افرط ۱

 | هیضقالاح راردا هطخ یهیلاراشمم اتم قو راد نیسیسلوغهرادرتفدو |

 أ ردب راجهد نیب صاوخ نالوا یمولع+ |
 تعم یاشکاا دار هزک دا ید اشاب نیسح اب رد نا دوبف هدنا واو |

 | رکاسع هدنسهمقو روخوبا هرزوا ینیدشوا ناب هدالاب قا ردشلوا
 ۱ ناکرا یربخ ییداوا رسا ناشاب نطصم هک و مزرهنع لر هیم السا ۱

 ۱ ادا ناف هدنرفسوب یجداشاپ نادوق یدیشعا ردعم ییهیلعتلود ۱

 | رودشسم هد هدنس مد زتک الف ربد كغ دنا بار ۱

 ۱ لضفباڪصا یدنفا بار هرزوا یییدنلوا ناب هدس داس دل هک هل وس ۱

 | یماعصخ هدااح ینیدلوا تاذرب لرکد قاپ هج مکح كنقولوا ند هو |
 ۱ ندتسار هدئس هنر نوا زوکیاتب هلند انسا تان رە« ضعب هب ودنک ۱

 | نادوف هرکوب بويع ا تعانق س داکاو ید اراش هرن دا یف هسو در هلب الرع ۱

 ۱ ردراشمر دتامادعا هژیتفرعم اشاب |

 | یدنفالعریکنلچ ندافع مزو ندنرانکاس هیسوط لصالاین هيلا یوم |
 مژاع هتداعسرد هل رعر هدنعواب هریک نس تودیا داوت ندنیلص كت اذ مان ۱

 | تویفوا قرهلوا مزالم اس هراد یدنتفایمهدا یسچدمآ نوا ناودو ۱

 آ لسیصح یاد دادعتسا یاضتعمرب هدنفرط تة وزا هلا ع ورش هغه زا |

 دج لیلخ یدیشاو ترهش هلفراعمو زه هدنماود هلو شعا لاک |
 ۱ رومْأم هنس ذطوا یدمآ | راّتعا هنسهساد تح هدنکلیجدعآ اشاب ۱

 ر وطنم هلا كلبج دمآ هن رب هدق دئلوا لم هکلیج هرک دن اش اب لیلخ و

 | هج وت كيس نا طاس ا طااس و ضعي یدیتشلوا رومایایلوا |

 | یرهلاهاش مزنلع یساروتک هتسسان ز ماسعم قر هلوا رهظم هنصوصح |
 لت ES تنا بواک هدا ا * ییاریکفالخ یاب یتیدلوا

 ااا #



 ردثمامهثاوا لاعا هدنرفس |

 ( یتشعباقو ) ۱
 ه دنس انتا یمارهدا كل سو درا ن دو هرزوا یتد داوا را عشا هدالاب ۱

 رب هج ھل رفسهتساارق هدلهلود یشات ندکوا روهط یس هلدسه سصم ۱

 هت دا سرد یداشاب نیسح نادوبف هل-:هجوب تولک مزال کیا راکفا

 نج يلوا دعاسم تقو دغسا رغوا هلا قهج ندو قئراو یدک |

 | قغاربهدنمکحدب كناغانافع یلضوا نابساب یب یلاو> لوا ندنغودلشالکآ |

 نادوف نالوا روم هاو: :سهلاژا امدعم ءان هدر داوا نده رورض روما ۱

 ۱ یسهبر قلیشا یو هنس ەد چ ء قره لواوهع هل .طس ول كناشاب 1

 ندو هلرازوُهبتر هدنس؛دنوا كنمرحم یسهنس تردنوا وشا ابقاعتمو |
 ردش هلوا همجوت ییاظفاح |

 تع نع قر هلوا را کس ثب رفس رست م اراد قیاس لاوتمر

 ىلە چاومان ندنزاق دلوا 1 هدیداعرد ولقاحوا دلکعا ۱

 اباطخ هب شاپ ماسقم ات نیسغلوا عقاورو د هد رفص لئاوا ب وقیچ
 (۱۳) هدر ز یروص رد شارویرادصا نواه طخ هصطق ر

 روئلوا دارا هلیقر |
 هدي اوم ندیهاشداب نرّضح ۳ هکر بد هدئس هعوج یدنفا قاف

 هرکصادفدشلوا تنارق نونا«. طخ تولک رخ حو طحو یروک رود

 ضرع نوساوا هسرولوا یسخنقره ماتم دوخاب مظعا ردص ناسلول

 رادرفد ندرلندیا دود رار هدسک رس هدودلوا كحهدیک دنس هطوا ۱

 كمروتوک ردق هتس هطوا رخ بورک هنفوتلوف راناناو یساغا رلیهابسو

 ماقم اهاشاب نسح نا دومق یلرارجهدلئاوا بولواند هع دق هداتعم موسر
 بولوت یمافا رلیهاس اشاب رکب لزوج رک او رادزتفد یدنفانسح یکس و

 اح هلْغل وا فب رج منم یدنفا ن بب> هدد داوا 2 مد |

 هل وهدوب مدنفاهتشا هدانا یکیدلبا سالا هنر فا بولایدیص

 نویههدام هفت شات هم كمالکوب هلو ام دیا اشا ن نج نعد سا

 شا ظرف نسهجرد نامزلوا هب یدنفانسح یک اش ا رکب وبا نکل

 رادرنفداشاب فب رش بواوا ماقا اشاب رکی هرکصذ دنرو ع نامز هج

 بوز د وط یف هيض و هبل ارام بععردهدق دناواا رحا روک دم ےسر هلعلوا
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 یدناواتعفنم هدانز هد

 مو هش رزوا رازمسارف ی رارکسسع ارس واو رملکنا خد هدنفرط كنق

 | ردشغا هبلغ رزسنارف ارخوم هدهسیا راشلک باغ هدنراهعفد البا كردیا
 | ندنلا ینایلاشا هد هسا شا ددجیابقا كروهج هسنارف هلتروصوب
 یدناشعام هلک هن رب هلبماعییاشو تمظع یکاواو شهرافیح

 ااا هدلاح یرلفدلوا هدءلوا لخاد هنفاقنا هرماکنا زر ررب ابوروا لود

 بولوا قسفت هل روهج هساارف قر لوا هنهرلع اکا امص یتلود
 | دفع هنهیلع یروهج هسدارف هل رلدلود هیسورو هزلکنا هدا هبلعتل ود

 نا هلاسم هتشر مط هلبثاود ایناسا ندنیدلوا شابا قافتا
 ۱ یس هنس ترد نوا ومشا یرایعلبا هیسور و هزیلکنا نانو هدنداء سرد

 را ذگتلص» ان اسا ےقم هدنداع-رد هل رانا فیلکنهنارصم هدالئاوا
 هن رلتکلم هدنف ظ نوک شب نوا كانبرا واذ وق یهدهسورح ئالام

 ردشلرویب هنو يما ندیلاع باب بناح یرلت

 هدااح یراقدلوا هدکعا هقوابا نس هر زج هطلام را ریلکنا وربندتفو بخ

 | راشمامهلوا با رەظ هنمف زونه ندنغیدلوا هد هیافک هجرد یرا هېر وق
 نوا كعا سمک نوت نوت نو یهدرک دقا كوا هساارف هکو لاح

 | هل ءتلود ناشو هد هفروق هلع ءاتیدا مهایعزرب ندنرللا كنهطاوب

 یقتاحاوس الاسا هرژوا تک هفرط لوا هداتناوب ید یراغود ه,سورو

 مهر ندندرط لارف ایلعس لوصوا یدل هلحاس و«رلاب قر هش ال وط

 افا قافلا طو رش هلرس اطعا هراس تامزواو راخذو ارجا یزاوننامهم
 ی را اصعب ندتنا دنوا نوا یاعاود ل را لوا قعا بت ولوا

 ]های هدنربلا «دنراکدشا ادا هباطءاو ذخا قر ه-ةیج هرهش
 لاوس نالوا دراو هلییسح قلوا یوهح كل اها ییسیک و تیفیک
 یک جافر نزناتتبفرط قرهلوا رګ” ه هرج اشو هضراعم تاوجو

 كلود هبا شاربدصا اغوغ هلتفرعم ناطباض هرکصن دقد)وافلت
 افثودو رلنغیا تدوع هبهفروف هلبابوکر هرازک نامه تادنول هن رزوا

 تدوع قردلوا باپ هلی قلوا مدسضتس» وربندیآ یمرکب یرکسع
 نامه هل ذمو ا اهنا ندنفرط كيدجا هنادوبق یراقدناو هدنسوزرا

 هطاام نوا یاساود نده داوا شلر و تصر ثب رل د وع

 4 هدنرتس



۲ ۱۱۳ % 

 نالعا نیروهج هسدارف هلا ط.ط نس هع طق نور رگ عفاو هدهربگ وسا

 كم شما هناعا هان رسوا د یلوذ هس ورو یدیشغا روم هیرح

 ییاو رازسنارف هلک« ردنوک یلازبج مان فوراوس روھ ثم هلرکسع

 ندايلاعا قر هژوا ناشف 3 هدنف رطیا جوا بوم هایط هنو كلود

 لازا ماناتسام روهسشم كنهسنارف طفف ردرل شلوا رو کک لا
 یدا هدعمر وط تونایط هدهرگ وسا

 هنسللاها ةسذارف یرات والغم نالک هعوقو هلهحوو كنب رکاسع هسنارف

 هلادان یتناحوتف ماناكت هنر ابانوب قر هلوابجوم یال و هثددناهدانژ کب
 یدیا هدکعا هحوتو لب اکا یرظن كنهماع

 | یرولارتسوا نالوا قثتم قرلوا رورف هللا زهبلغوب فوراوس یازج |
 كزولارتسوا ی“ هن اریکتم راوطا والم و كناو ندنفب دلوا راباص مهمه

 | هیسور یا ندفارسقافنا نالوا لصاح هدهزایم هلیبسح كاک هنچوک

 هطاام هدر و راسشهالسشاب هکعآ كنج وراورا یررکسع ا تس واو
 رس هفت وت هزلکنا هس اوب تواوا ییا كرواهیس ور طط لئسهرب رج

 ندرح لحاس كن سودرا دص و ر ید قلود هزملکنا ندد داوا رب اغه

 هلغعل وا قوس ھن رزوا هر وسا یوراوس هیلعءاس یدر سا ییدعاج

 | هکنج هلا امام هدئاوانا یسهب وسع هنسزوفط ناسّهط زوب ید كم

 نوا قرءلوا مرهنعو توام هدنسهر را خم روز روه شم هدقد شوط

 ,ee | فلتولاب رسوا كہ قلاو واهیسور ك ییرکب هدنفرظ نوک شد

 هنئرهسش یکهد-دفرط قرش قرەلوا مزهنم کا هنراباتوت هکر دب رخ

 ید یر ودرا ساارف یهدرافرط ابلا .او اتال یک ک,دلک دص رق

 كن هنرابانوب نکیشسود یغاشا لیخ یسهقیناو هسنارف قرهلوا بولغم
 هدانا یکدتا د دوق ا ا ر هدب ولار و ینسهعقو روخ وا

 ندیکب یسهفیل و هسدارف بولاق ىس ەراح ځروزوبشا ید انسام

 ردشسلا نو

 راولاب رسوا اوب قرهلوا بوعگ هدا ز ك ندوب ولو فوراوس
 هن راهنایم ابر تسوا هللا هيسور اکا دان ساو لج هنلساکنو ریدیوس

 هتکسو فەض دن دا | كنتلود كر هشود تدورب و هقرفت اهد هم رهرب

 ندقغارف هبراح لوس رب هروکه ن روهچ هساارف یدو نولوا ضراع

 ٭ عباس ¥ ¥
 کک



 | یکم تپ دواک نوجا كلوش مروسیر یند#نب هکر دوب مزوس هزمهن
 اهدندنآی هکلبر دیک مروهطمبیدیز روهط كاو یدا تاذمیج رب

 تب رفظم قج هلوا هرکص ندنو رد هدانز ندنا ماورغ مب ارز کوہ

 ی ردق عابس رکا نکسکج هدیسلاو ت كج هروک یخ د یھت اح وتفو

 | ناش ءککیدتاو لیاذ رازسو زکید ردیا ت دابع اکب کی دیلوا شلع
 | هی اراصن نب ردکج هلک تقو نکفج هلوا ناب رکو رمسڪم هرانوکم زرو

 | قیراجاحو لق نب راساپابو مده یب راسلکو كر یتشدكرانا بو دبا ضخب
 ن زجو ن وذم هلقبن ونک مب رلنا هکم روډ هزوک ړارپ هلکنوت م دانا مسک
 یم دلوا ی دن هلا تدوع هت ارض ھن . رو واوا نوح هلمردکو

 ها ازا کم رم درک هدنافرب ن دب روا دت رکاب سا

 طعو عرفو نک لیا لوبق نب رما كهللاو نکیدبا رت یرالاحوب قترآ
a قوجكب هرس : کو بلاح زکسه لوب حالفو حالصەکز SIgl 

 کس ردک هئو الح رکاو نکس رول وب حالف نک سر دنا ټکر ح هلس اوم

 دئسک قرهلواربص*یس هلج كراضح هنن رزوا یسعد ( رک رواوا مدان
 | هلیسع اوت قینارصن هتراپاتوب هک نوج ردشماملوا یدصت هباوج ندنفرط
 لاقو لاحره هک اذه عم ید رویئسا كعد نوسر وبلین انا هتغیدلوانالسم

 روبدبآ ایایکل رسد (اهراشغتسا سوفایدنربم نایصع كاب ) قفور

 هدوب كل دم ع ونرپ یکج هیم هدیا ل وبق كن السرب مه یت وبنو
 ینازوا هل>ح دص ید ندمالسا ند هلیسع | رب قا ارصتلرهد ارس

 لاقم ناثعهد هرواسح ن ادیم هعسب ندنبدلوا شعبا نالعا یکیدشود

 یدبا رویسهیچردق هنس هم رم تدهولا یک نوعرف بویم هدیا طض
 ندافرط راصضح هیلع ءان  6١یدبا لکسم كارب و باوجر عنوال

 ( عیافو ضبب رادهیاپ وروآ لود )
 یزوهج هساارف هل تل ود ایرتسوا هرزوا یتنداوا راعشا هدسداس دلج

 توللوا اضما همان دهعرب هدومروفوس اق راد هقافتا طباور یهدنهنایم
 سلحر هدنرهش دانءار هرزوا قفلواهرک اذم هج هعشد ییئاس اینامرج

 یدروک ندهتراباتوب هسدا قاود ارتسوا ی داوا دفع هلاکم

 ه دزوا كمروتک هش رب یذومن یکیدتنا بئاغو قلا ماتتا كتيب ولغم
 لر هلی ندنس هلاکم داتسار تاهن تواوا هدعع ال را وربندتوو لوا

 ۹ هر وسا #



E ۱۱ 

 ندکدک و د هلا هربچخو بوطن وک ترد یتسهعلفروخ وبا هدعب ردد ا

 كناشاب نط صم هل رانا ےلست ییهعاق هللا ناماو یار رلیک هدنحا رکص
 هنن رژوا كوب ردم روک رداح كير فول و ییغوا

 یرلنل وا مغاص بوردنوک هن .راتکل+ هل عضو « رنک تح وک هنرابا وپ

 راحودهلنروصو ار ظا هن رار ل الوعمت عم ردشموفیلا هدنراسا تحت

 شعا ملابهکی جوا یددع كن هیمالسارکاسع نالوا تراسا
 لاع رد ند رط هرات او تولوا عقاو هدندرد رکی كر دص هعقوول

 نیبآ رهش نوک جوا هدرصم هژفعاوا رشات نه اف اق یک هدربصع

 ردشذ دیا

 فلت وکر لارج رار هللا 4 . وسلارفر کاسه یلیخ رب هدهب راو طف

 شل هراب هلن ابصا نوش روقرب هت هکح ید ےک اروم لاو بولوا
 ن دندلوا وارطخ ها یسهزاب ب ولوا لاّجر دوجولا رد اناروعو

 كت دمر هنرابانوبهلا هبلغوب هبفام ممیدبا شا ردک هدا زكي هنراپ وب
 دعفو و و شعا لصاحرادتفا ل احر كج هل هروط هد رصم ا ھد

 ردشلوا ق: رعطم ی ہرکص لا هدنساکلا ربصم

 هراس بولک هرمصم هللا باعصتسا ییارسا هنراپانوب هدلوالاعیر لئاوا
 هدتشب ایه یکی د زوا هړزوا اوا ٿب رفظه "4 دن هس ودنک و تربع

 ردشمردنوک ۰ رج ام رکعییاشاب قطصمو شهردشا اشاعت هدلح یرلتا

 نالوا شلک نوعا صیاخ ن دتر اسا یی را ودنک ی سا اهاربصم

 هداز كپ هدنرلکدروک ییراةدلوا نراسادش راتفرک هلل وب كش راشادن د

 مودف كب ربت ی ح یدیآنادام هدنرزوب ردکو نزحراثا قر هلو ا نوز ګو لوام

 هیصان كن رومأمو نابعاو خیاثموالع نالک هتناوند كنهترابانوب نوا
 ترابا وب هل واراهثتساو ساسحارا ربغا و نز>تااحو ید ندنرالاح

 یشان ندع رفظع مب هکم رو دیا بجا قارشاو تک یا اناطخ هر هلج

 هلا تارک هزرسنرکسرو لب یعردق من الاحمروب روک ن وزو موی زس
 یمکیدشا ت ہک نیس و تمرح هم السا | هلع درج و یمیدلوا دحوم سم

 مرازوسوب مب هک EE نکس روا قبدصنالاحّرس مدلیوس
 هل نک زوک ییرادتفاو شطب توف عنب هک بلاح ردنوجا منو ندرس
 یکیدشا ی یعرفظمو تاعوتفو کد تا دف الوقو کند روک



 u) و
 ( مهلعنوضتم ) نوا یرلک دا تفلاخم هنصو كمال سا هيلع
 لوا هاو نبا ترمصن همالتسا ی رل د كم السا ررواو | لح ه:فصو
 رردبا بلط ت رصف هلیسس هط-او یرلنتسد كهللا هک هنلاخ ك رل هسک
 یاریب بیاص لصذ )ھر هلوا دب وم رلندیا دادا ندرافک هکاشاح
 كن رطح یاعت هلا نالوادعع درفنوکره هد وش هب یکرب نالواهدنتلا

 هدنل الض كس لوا *دلاحوشرلبا ع امسا یتارافحو تافارخ - راك ەدنەح

 هب رابانوب ويد ( ردق و ههبش هدنشدلوا جاو عنشاندیلصا رفاک

 د رخت یتناصه و تكر ح كنیلاها راکفا نوسلوا نوعا هیئرج تدمو
 ۱ ردخاا تصراسم

 رک اسع بوراو هروخ وا یک یییدلوا مت من ی یرکاسص هد هناجر هدعد

 هک ولاحو رطخت یشیدلوا لکشم قعردلاو ندتسهفرا سا رام ین هیم السا

 رولوا لصد ره ندهندلوا هس ایح * سرت رسودنک كعا عةدىرلن و

 تال-ادف اکو و یی دلوا ندلاح هضب ؛ رفقلوب هراحرب کو 31۳ هسا

 هد را لوا هلبارک دن یی آوا هراح یرش ندماصقاو مو ۳ هدناوب

 رلسد رتم هللا ۳ اروم لازیح و هل وش ب وراعیح ندنزوک ېب یراوس
 بالر هرزوا كمك, ورانا نامه بویکاب هال او هنشودو كعب موعه ا . رزوا

 اه ن دنناطرا ضط یراوس یجرب هداند اروم لارج یدیشا

 اک د ا موج هناراک ادف هله ج واوا قرهلوا نادر رداسهب روج
 بو را زك یس راوس سارد هلکل دا شتا ولت دش ی د ندراس» رت رام

 ی وجور یی رکاسع یهدنرارزوا بولب روا یرنکا كناناویحو
 ۱ غاص ه دلاحيراق داوا دک« ود هرب قرلواحور
 بودن ارظن رمص> هثسهعفادم كنب راوس هیمالسا رک اسع ندنراقدلوا

 موج هلیاتعرس ندلوصو عاصیسهداب هدانئاو هسیا هتراپاوپ
 هه السا رکاسع قخلوا لخاد دنا راسل زنه رزسارف هع كرءهرب دتیا

 رار هليلغوا كناشاب قطسص» ی رادعهر قرلوا مرهم نورشابش

 ینطصم یجک و حورجو دیهشیهک یسقایو شکاف هنس علق روخوبا
 ردشاوارسا ر ار هلطیااشاب
 هدک دنرونک ود رو ط> کل هت راباتوب هدااح ییاداواح ورع اشا نط صم

 ما رکا هللا سالح دنا بوراص یس هر ابو بو راقي ج لب د نم ن دد یج ها رابانوب
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 ند راک كنهربجخو بوطو بواک یسکولناغع هعطق ناسکعهنهاکشد |
 هن رافدل وا شا تع زرعة . رزوا روخ وا بومه ڈان هنن ال هب ردنکسا |

 حاوی دزکیکچ یھت انابش بوارے ندنر هلناشالت هداب زقکلوا علطم ۱

 كرب هلفو یی راهش هنسودنک هد هیناجر هللا رحاوارسلن ةن رالازتجو شما |
 تس هصاخ و هلا صا یا تکرحو رلبا| ر ندطا-یمد جد |

 كيوبابه یاغت ود هد وصوه هیت اجر یدبا شیک نودنا ناسا |
 لر "رب لکنا بوقیج هب هرق الماک هیمال- سارک اسع هللا طض یروخوبا |
 ی یلاها هلبا رمشن رای دارویب هفرط رهو اشنارلسپ رقم ےسج هلم هناعا |

 هل دورو كرلک رو شا ارغاو قب وشن هنکرح و مایق هنهرلع ه سارق

 نط صم بولک یخ اشم یلاوح لوا قرهلوا نون مالسا لها لنچ
 داب ن نوت هرراباوب هدق دلا ی رربخیراف داوا شیک ك روک ندابشاب

 شٍ نوا كرفص نداروا نامه فوځ ندنهایق كنسا اهاهب سصعم

 یدیشردنوک بوتکمر اباطخ هرسصمناودقرهلوا خروء هلی ر ات
 ناودلها یا ( هللا لورد هه الالاال) هک ردویسادوم هصالخ |
 هعطق ناسکس رکو رخص هتهاگشدب هب رد کشا هک وسلوا ۽ کمولعم ۱

 هناجروخوتا اسولام ند السا هدنرلگدروک شیلات كنهءلف بولک یک ۱

 مو كعد هن را ر زوا رل یا رادشا هککود رس هبهرف و عوحر ۱

 یک یرک بوهرح همام ندرلک کات مدلنآ ر ه رزوا یرالاح بويعا

 عیطم ومادعای راذایعا تعاطامل | مو هنن رزوآ یرلیمج هدرلنوسشار ۱

 كنا ودو م هديا مان پک هللا لاسرا ہر ےد قرهلوادش رمز یراثل وا ۱

 رد داض رارضاو دالب به هلءج یاب رعو یران هلوک ض رغ ندد

 لصل هد دنع ندحوم ۸ ردراو یرکسعوتسوم قوحر هداعودو و ۱

 ردرهاب یا یرلتوادع هدیحوت لها ثراثاو ر هاط یرلقداواموقرب هورگم

 یرللالض و رفک و راز مارتحا هنآرق ب وروک ه رک یالسا لها رانوب
 "هللا لات / زرد ا ثلات ةا بودا داقتعا حوا هلی سح

 یکیدعرب و كاف دھلاتژاکو توق هراناهثلئو اب رة نکلا ( ءاکرمشلا نع

 نا ۶ نر و ترض هن دحوم هکلب ردلطاب ee كرلنا ارز رارروک

 هرانا هک زر رب و ربخ هرس نیسم رشاعم یا ردهالا نالوا دع د > او

 ناشیذ یی هل.دمس ی رلقاننا هل رلیحراخ نالوا مام ؟ورفک رلتاوا تخاصعم
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 بولوا هلو باج یب واف كءاللسا لهاو هلازا یار ایک دتا لصاح
 هنراب ات وب ندنش داوا اتارا 3 5 یم ال ەرە هدنساسایرف هاکع ونک وملاح

 ES قطا و س> اوا كل دنفا ۰ هرک ول

 اف هپ كالغرا هما دس ؟ ی رد هل: هجا رع دنسو دنک یسالگرمع+یت د نواو

 شک ندنداعسرد هدول هتشلا رکسز وند رسود در ولناعگ .هدرب وراو >

 وردابپذکتیزک زوسیوقو تراع> هل و هدنعح كن ارداحر هداراصا

 ۱ هن رزوا یراق اجر نق الطاو وغعوب درلبا نود نط ءود هد هم اصراظنا

 هد هدا شک هیلح ناییس کھیلا ی وم بوی هنامط هتعافُ كنا هنر اب انوپ

 ی رتا ىلغوا كنب دنفاالءردق هتفوو و شلنا رها نسم بوق چندر ەە

 مزال ییصذ كنس هة شبر هنن رزوا كنو رکیارولبتوط هدنماف بئانو لیک و هدنرب

a<¥ر دشاد اب ھا یساضاق مع* شا رعدج مش نداد رط هت رابانود  

 ینیدلوا ندنس هسدقم قوفح كن رادمکح هسیا ص یطاق هبهدلبرپ

 ۱ یدریدلی هزب یغیدلوا هدتیتقلوا |
 | دهيم وع راکفا كنب ولغ» اکعیسلصا ضرغ ندن العاوب كن هنرابات وپ

 ۱ طوف ىدا لک د لباق یلج نامرف ندنداهسرد نوعا شا رومی هللا

 وفتم هلا هیادتاود نوحما لافغا یعالسا لها وربندیل هلک هرصم هیراباتوب

 هنغیدلوا عفاو فالخ كنس هدافاوب هديا شاک هدنا هدافا یخیدلوا
 یاعود ویدیشمالاق یر كج هل رم ک كسشاا ی قارا ۱ یرلوا عاط۰سا ۴ رھ

 ندنغیداوا هرزوا قت هه ا اشاپ قط ص۰ هسوک هلبان واه

 هیلعءاس ب یدیسعا برفت فاتر هبراح عوقو هدنشاب رازمسنارف 9 ها وان

 ەرە نود ند د رط هنراپانوب راد یک ! یضاأق تنها ونا رک ول

 یدلاق ی >> هدرصف قثرآ ك هاا ت تاود هدناشیلم نالوا | ارخآ

 ندنلاظم ران یرالظو دشا ندنسهرادا كرلت هلوک یتموکح كنولنامو

 یدشعاوا ن العاو ناب وید رددب زا
 لردیاروهطی رر هدنراو> رو ۾ تهد هده ج هب رګ هدمرگلالخ دن و

 رادقهرب دن رارزوا هل الب :وطقاخ قوحر شاردا رد هراوهو هبراغم

 شاوا فرطر ز زو :ه هاو شلدیعاط ۷ هل وس 4 وسد ارفر ؟اسض

 هدااح ین دلوا «دنماعط ماش ینرک یک ؛انوا *لرفص هنرابانوپ نکیا
 هب ردنکساهدک ددا رظن هتارب ر بواک ناھ رپ هلن اتارب رند هبردنکسا

 ۷ هنهاکتذپ #
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GUN F 

 لزوک اهدندب رک لهادب ورو لقعدب .ءصلها هل-:هجورولس رار

 و درا زج كناشاب دجا رازج هکزربرب و ربخ هرس هش ورايدلوا شااروط
 قرف ینارشاو رایخاو یتیدلوا كل «6هءدانز هسومن لق یسهاوا بیفلت

 كعلخ جد یاعجا كرلنا یدیاالیئسا یربصع یدارم تورپد رپ قلخ

 دعاس 6ا یهااردمننکل یدیاییم ه:طرغ ضرعكته هلاذخا یتلاوما

 كا زواج ءرور كن اشاب رارجو ( ران و ءاشام لعفهللاو )یدلوا
 دو رطاوا ید هراباتوب کرس هث رزو|یسمردلو ک رکسع هند رعهرزوا

 هی رکصتدک دا طب یش رع لردیاهبلع هغ را كرارحو هجوت

 هش و صا یتسهماقا كل همم السا راش كرهر وناماویار هنسلاهابوراو

 دوج ومهداروا بوراو هب هل هر هدعب یدلبامارکا هفارشاو را و الو

 سلنا هه نوا لاک هەم كرا رج هلا ربعشو ز ژراو او د[ مکی نالوا

 ییسهعاق ندنرافدلوالخ اد هتعاطا د یسلاها بودآ هرصا نوک

 ۳۳ یسهداز ندک ترد بودیا بصعرلنا هر کصا دک دعا بار> =

 مان ماف ید یرکاسع یهداروا هلاهجوت هلی لج ندەقا و یدلبا ||

 هرکص یدتا نی یس هعاد اکع بوراو ۰ رکصخ دک دتا مره ۰ داع |

 ر شابا عاما ی ر رک دم |یعس طاع هتف هدفرطوب ك 4 اط یرا روو نار ع

 دوج صم زا هاایاد E رد رغ نمار قبح هرصع كنا

 هدندوروهرمصهو ردکعا ثیادح ارلتعص لزوک هدر ص٥ و قا رلیشوارم>

 لخاد هم السائد هدیودااس فرش مهاجرب ریظذ ۵ هدر هدو یکیدلنا

 | هد رغد كن مهار با ےک هشردکهروشود هر هک هم هلن اطیلخت یناخیمایح

 | راجود هبئاصم یلخ *لردبارمشن رلنامرف هتخاسهلا كولس هبیداووب نکیا
 | لرل رقایقشاارز زلبدش اد رطیرلیرار یر بیام

 | ماطر هتشاب ندرلب رارفو ندراسعلفا-اونان رع زارشاردنوجحما یکیدعا

 ۱ حواو هح ون 4 هقا هرکص یدتاذخا یرهبرف هداز ندکی يا یییداوا

 ۱ هرژوا كاکردق ها ترد هک ول یر یدعا تدوع ہر. 2 ی ا ندبیس یکبا

 ۱ ید یاس یجکیا ردد هدندہع سأت رار =| بياد و یوا دعو ەز

 یدا وا ۷ ار ایفشاو رارساو ن کای د یک یکیدلک عقاول ایفوردیساوا

 san جم دوس مه
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 | توالت یعرک نآرف نوکر هو تمرح هناشبذ ینو تبح همالسسا ند



 ا 6 ۰
 كعهرحو ی دا راذلک هل احرب كخءدیا هط.ع 0 اوا قده هکتفث و ۱

 لسخاد هرمصم هللاا هی "هیدن دو الاو یالا هتراب انوب یا وک یوا |
 هدن رالاح ٌهبصانو راسکناو تا راغ هدنرا زول كس کتری هدو دل وا

 یدیا راکشاو ناداع یک نوک راربغاو ردک رازآ ًا

 تدوع ارفظد اب وک ب وير سو ک روفر | الص هنزاب ان قن اذنه عم ۱

 9 هل ر رولان هدک دتا لور هن ارس عقاو هدهیکبزوا يک. شا

 راد هن رفظم كرازج ندنفر ا ر یارش ص ولام ردشلوا ۱

 هدمایا ا قر هوا ن اتساد ہر ا٤د د رع را ءشافاطارا مشا ناثلوا م ظن ۱

 هلا هرزوا قلوا ندنفرط مع ناوبد هدب یدیا هدقخاوا راکذت
 ایی ۶ هنراباتوپ و اد هم لب صوت ۶ گر « رقس کع ایاطخ هنسلاها هب رمصم دالب ۱

 ىج زوقط نوا كمرح هلا لثتو عبط هماشناب یییدلوا شمردلا هل |

 ردل ردشباب هی راشاب قاقزیئوک
 تاوطخاوءدنالو ( هدنت رک نآرف قیح بانج هک ردوب یساد و هصالخ

 نو ده ی ذلا ن درسا یها اوع,طت الو ) هدنلحر , هس و )ناوک ا

 ها اشفر نالوا لو أ ند :دلوا سەرو 4 ل ویل صإالو ضرالایف

 E A N ARO کرک تار دن هدنر وما مدعم ند» زاوا راحود

ESهرکص ننککیدلشنااریر نس هعآقالوق هنمالک ك رای الب  
 هرراب نون هیه ال سالا هاا تبع هب و امسلارقلا شویطاربما هکسرولوا مدان

 ع عیج یدلوا لخاد هرصعند سصناا باب و لزا هلن رکسع 4 هیاداع

 یتدرمصملها بولوار ارپ هلرسودنک راج نایعاو مالقا بابراوولفاجواو

 یدلوا رها یرلنالب كسان یک یرلقدلوب ده اشمو مضاح صحت

 یاله لر هیعر یرادا معندنول رد را رارق م اطر هلا ناب رع لفاسا

 كهللاد ابع رلنا ردیلیطهت كن هاو د تادراوو یر كم السا لهاو

 قتلود كرلنا قح ب انج یان ن دنرللط ت دش هک ومااح رلرغسا ینتحار
 یایفشا كب ن یا هکر دسار وربخ هزب و ( دیدشل كير شطب نا ) ردشاا هلازا

 ی نه هیق بس هلباعج ج هثشاب یا لها ماطر و یاب رع

 س+۰ ب۶ رول دنا رادتسا هفجارارمٌبا ول د PIE یسودرا هیاعتاود و راساحا

 تب مس _
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 هلءهح وب ویدا وا شمالشابیرایدا نامژ EE )زز مىنارف قش

 ندنرلس ولغموب لرازسدا و یدلو تره#ش و باص هداب زك اشا را نج

 رد رل ڈا وا نوا ليس ەدانز ید للمو ما نالوا رادفرطاک | هلباتلکینا

 هرزوا كل مفد ینارثأت یکجهدیالصاح هدرصم كتب ولغموب هتراپانوپ

 زویکیا ۰ دداووب بوئوط اوب كعارتسس ندرمصم "یلاها یلاج تقیفح
 ن اوبد و اخروم هلبخت ران یر, نوا كنس هبا یذ یمسهنسس جوا نوا
 سم ندم اشلارب ) هدشار رګ ! ینیدلوا شرد ا هربصم

 رگ ص نوک چ وا ندوتکم 2# ران هکمردیارابخا هلهجو و هرس یعدوع

 لب رلق ارب وارسا نانلا نداکع هدنفرظ نوک شبنوا هعراسم هلا مایق
 ب ولوا ب ار > هدلب لا هربچو م دهنم ی راوبد اکع مرراو ءرکفر ط

 اشا رازج یدلوامزهنم ین اکس هلج یدلاقساط هرزوا س اط هدنورد

 ی دام هجر ر هدنفرط رک د هلیعاخ راد بواوا حورخ جد ۱

 زونوا نوح هلا رکاسع بواک نوگادادماهرازح رد وا هکلهن یهراب ۱

 تردوو كدتاذخا یردردو قرع هلا نوط نجوا ندر هوس ده ط

 ی دلوا م ودعمو فلت ید یرایقاب رد راذتفرف شكلا ندز ام دقم یک

 هرصم هلبارک هده اشم یوژرا ندنغیدلوا غابتشا هداز هناقالم ارس
 ترد نوا زویکیاوبشا بوتکمو بواوا زرع ود ( م هرژواكعا تدوع

 ی وک هنشهب ےب یسادرف هلغلوا لصاو هرمصم هدن-هرق یم رح یسهنس

 ردشعوا تنارق هراضح یقرهنلوا ناو د بدترت

 نقصد ناه كنبرکس كد دیهاک بودیک هب اکع ها هبراب اتوب

 هد ورد روت 0 0 : شنآو مساخو تاخ هرکص ن دک دتا باغ

 كدعسالوطهد لوح هلبا ودرا مظرم ردشع | تدوءقرهلوارنتسمورم۶

 كز سدارف یدالکا العا ك هرا انوهرک وا ییعبدلوا واتوعص هجرد ه

 لباق تفشمو نع یرلک دکح ندقلزس وصو ن دول حآ هدرالوب دعددوب

 هدن س هرصاح اکع نالوا دت نوک ترذ ن د ناب وحرس

 ۱ هرل ال وارد هدنرلت دوعو رڪ ؟ هع اتم عاونا یر ؟ اع زمسقارف

 فعطوه راند تورارص یڑکپ کوو عو هتبح یک قرەلو اراجود

 نوط ادو لا یدل سش تولو مرز ی مع دانا لاک یاهو

 هک عباس # ام
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 | هە« لر هکح ترورطو هدب ام قوح ك هج را ذو تت وءص

 ۱ زدشلیا تع رعو تدوع هدادم) ندارواو
 ۱ فسوب ایض نالوا مرکا رزادرسو مظعا ردص هرکص نداصا د.2 كر ربث

 | رادرس هلا نودام یودرا قر هنلؤا هب رفس مزاول لاکا هدءهد ںوایق رارد

 ردشما تع رع ہرے باح مرکا

 لاح نا شیر قرلوا مرهتع هداکع جد رّزسنارف هدناوا لوا هسا

 ندنفرطاشاب را رح ا512. هک یدیارار وب دیک ب ود ات دو هر ےء تاخ ها

 ردرلذعا رشا ی هعفاو تم. رفظ كر دلک رل رەد رە ف هحور

 ) e هنس عد اقو (

 هل هجو دن کا كن روءاهدرح [فاعت و رشا یهعفاو ِت رفظعاشات را رح

 شەردنوک هت داء« ترد ند رادقوج شا ن وا رک دن یکیدلبا ثدشز

 كروک روع“ العار قو ود اک ل وص ولا یدل هر داع سرد ن ددد وا

 أ ر دےشارو۔ ناسسح ارلءءلح و را هیطع ید ۳ رزرا۲ قا نږ ا دورو

 قر هلوا روکش هد اعلا قوفو لومعم هدا ز قەدخو لناشاب رارحو

 | هرسسارسویاعرمعا هعطفرب ن نم هلان وياه طخ یواحیب رفآو نیست
 1 یرکسعرس روما "هرادا و كنلح نوار حص هابآرسهو روگ” بولر وان اق

 ۱ هساک زویسا ید هعدد وب هت ند هسک زوي>و انا ناو الاس رام دوم نوڪ ا

 ںوٹر واکب روفو یسهباب دکم هب ی دنا هدارغارد یس اق ودراو هجا

 هکر نسح قرص سودرو هبیدنسفا د یرازفد ودراو )روک مقاق

 یساعود "رملکناو كروک قاق واک رود بوت رر هلا كالع نوتلارر

 رد-شاردنوک هزب وارب اهعارک هللارو« ب ور هتیعما لاریما یغوبسشاب

 رفط هر اکرد هب را لود سلا هدب ولوا ی رفظم و كاا را رح ر کا

 | قو كب یودرا مرا زادرسو ررک هللا ف اش یضارا نو یدیساو

 را

 ن دق دا وا شادا صالْعسا قیهح ماش هل. س یوحر بس ول مایا

 ¥ هوش ¥
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 نوطس ك ودرا د و٤ س یاد ر ول هس ررزوا بورد یر.تسع

 هد هسلا شاوا مدان دنکب دلکبوئادلا كج روکی غب دلوا لاکر یک و شو

 ما نانع مس ۵ راح ل دنعی دلوا لباق ید ف دوع ہک و رز ڪک

 ىلع بواوا روح هتک رح یظفح هلبا لاعا سد زتم هنفارطاو لوزت هلح

 هدراطء ه ده ز رابه نادیم یرایح هخرح كيف رط كد هما شا نوک
 ینهش قفنم ید ندفرط ور و یج اقرب ندنراص هم كرل اهو كر دبا
 بوی هعیح هلک نادیمرل .اهو یداوا HF یهاث)ادلاخیردارب لدوج

 ی اعدتسا كردبا ك رد ید شی رامحهلوا جام ن د هعقادم تا

 هراس لرس) هدنار رګ نالب ردنوک هباشاپ لیعندنف رطدوع» هر ا هطاصم

 ردرلیضفر نوملد مق اطر یس اها رک دکن وین لدم هلس ییییسلرک دورپ

 رداکد لخ اد ,دنمکح کمور بواوا ه رقراس ك د| نام س لبا ج زپ یرانا
 تا هاب زالوا لصاح یشلباقم ,رکتجز رس ندنا رده وا ندزرس

 ککیدعا هدرفسو کلان هسارپ و هرس یوئالب وط یسهحقا كتا ھو
 یی و کلا هل دا "یدان ه درب مر هاك سو زالوا لداعم هفراصم

 رلومأم ید فدک ب واون یسارحو یدشا زوام ید وا یدبا

 ( ماکحالادیس صلاو ردوارخهز هدبشو» رسمههدو رد ھا صم

 هطاصم قرەلوا راحو د هکانرطخ لاحر راب اهو لصالا یدیشازا وید
 هرلنا دسیا یرکسع كن اشاب لع یدا رلذعود هنلما ناب رک صبح هلی
 هظذح یرلسبرتمو عقوم كراباهو نکل یدیا رکشهاوخو صرح هکنج

 ,دق دنا و تک رح نداسط هک واح ب واک م زال یلابعتسار وط ندنغب دلو ادعا سم

 ی دسشکاوا نفد هر قاودا ب وط هلتهح ییددلوا هيلع نایسا

 مزال یراغءضاو رس قرهناوا هطاحاینارطا  راساهو ارظن هلاحوش

 را اهو جد هیاروانولواوص کج هلرحار هوا هدیلاو-لوا یدیشلک

 رکسسع هلنهج ینیدلوا ییآ ك پ رلوص رکیدو یکیدتیافداصت یراسو زنم
 یدیشالاو ید فاعو هربخ ذ هعشد ند اراق داوا تبرطص» ندلرسوص

 نوٹ کک مزال قکلوا تقفاوع هب هلاسم جد ندقرطور_ هيلع ءا

 یاشاو جاو قلوادررلب وط نالوا شک هن دب كرلباه و هدنسهعقو
 وارداشا ییعبولواهلاسهو ےل د ةع هل راط رش قاموا ضرمت هلربس
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 ندنکیدناراب ید بوط لوا ن کیش لو اا غور یدیهایع* كرهر و هنخر

 هلا م« اد زانو جد یر هنخر نالوا ادب ندنر هلک كلاو
 یسهودیرمم كي شد هدودراو یدلوا عطعنم دما :ندنرلکدلدا كس

 ەغلرقراەود ندنعدلوا فاعو توا هدلاع ییبدلوا هودولثر > ات. شا و

 نانلوب رار و شلاق ردق هود كب قبا ندءود كي نواویونالشاب
 هرخذ هب ودرا ندلحاس ید شاوا فات یر ویا و

 : 1 یدباحاتح هر هود وام ک هسدا یی

 یدناوا ت دوع نامهندنک, دار و او قثرآ هيلع ءا

 تاودا نالوا 0 ام ندد داو هودقاک هناع تلا او لا جا طوف

 یدلداقارحاهراس ءاشاو نقد هنیهژرب ز نوعا قماملاقەنم“د یلاواو

 ترورض لاکو یدلرب و رارق هرزوا كاریدکچ ه رل .دابپ ید راپ وطو
 كاش نالوایتقم كنش و ه دنفرظ نوک ت رد نوا كرهلکح هقاضو

 لو لثوار رکسع هدندوع هرک ول طعف یدلوا رسم تلصاوم هل ما

 رکدد قرهلوا یر لو لو « دهار یاتثا تاناویح نائاو ه دلا هلْغل وب

 هد هس دیا شلوا ماع هربخذوداز هدروک ذهل زمو ی داروک جاشحا هفاع

 یلوصو هنس هر درج راع عقاو هد رګ لحاسكنسکه ربخد هعطقجاقو

 4 ودرا هبخذ نالوادوجوم هلاسرا هودوولئا دن رزوایسعلوا رایمسا

 هدق دملوا ست ه رکتسع بودا روهط هردخذ تالنوکرب یدنلوا لقن

 شلواكلام هناماسو تورت هسو ندیاتباصا ه رانامطب رب هتسهصح

 یدرون وسیک
 هر ژوا كاک هرول نح لرم راس اهو نکیا هرزوا لاونمو لاح هت-ساا

 كناشاب لع هد دوع ندا كلودرا هک هل وش یدنلا ربح یرلف دلوا

 زارف هللا هليا همذ شرب یسودنک ی دلغاط ندکازس هرمخذ یرکسع
 7 لاد ِه ندور طظ ناصرفعناوبد ردنصر 9 تفوماه یدلناندوعو

 یدایمیدب ثمردنوک یدومسییغوا هلا هءلک رک اسعیچ دوا هل هما واراط+ا

 ییایشاراسو ناویح یییدل و وقنعاط بوروایر ؟سع قرفتءو نوغروب

 دارا ما كناشا ىلع هسا قعو ها راساهو یدا كعا مایا

 یدایناک هکلک ندو كرلياهو ه دوحوع رکاسع ار ز یدبا تصرف

 نامه قرهلوا نونعم اشاب ىلع یک یکیدتشیا نکیداک لدوعس هیلع ءانب

 يک یرکس #



 نامه یتیم ھن لوک ن دلاح باچا قلراو هب E هدعد |

Lk |یر قانوق یسادرف یددلوا ت تاصاوم هناوقسو تک <= دن رزوا  

 | هلارامولطو هب رق ندناوفسن دنفبدّهلوب وص هدلح مان نیتضور نالوا |
 هداروب هک یدلراو هر هر ه> ندارواو هنیضور قره رب داف وص ردقییوزا |

 ار 2 ند ہرے یدبا ی تک وص ر کد ی روص هد هسیاراورلپ و ۱

۱ 

 رلبا رع 2 هد هاا شک هس | زحو ر> ید اسد ناشوا رییس هلا ا

 مان رب سار و هاو هل فر جم ی تد وک ندنعا دم هات 4 > اس

 هنورد 11 تاوداور این نک هدرابارضو ارکتسا را هبعس درک كد هلع

 مان لویلب ناثلو هدر لحاسو نالوا یسهفاسم كانوک نوا هی هر هللا لدن

 هربخذكالنوک نوا دلو ندهرهحو یدلر ورارق هرزوا مشبه ودراهدلح
 هدفدلراو ملولب و یدلدلک وب ه هود كب شب نانل و |ارکتسا ندرت اشع نا و برب ار

 هر هود هرم قابا E تا نوک نوا هداروا ےک ید زا هنیفتس

 هدرلدداوو هدرالوح نوک نوا ماع بولوا تک رح د نداروا هللا لیمڪ

 نوک ن واهلا تاصاوم هل مان ع اطد ندنسا رفاسح قر دل وا هقاسه مط

 هنسلاوح اس هلا تک رح د نداروا هرکص ندقد:لوا تحارتسا.داروا خد

 یدلراو

 تعواطم ضرع هن رزوا یرلهلوان وعد « دایقنا یسلاها اس هجدقا

 هداف کا فورع» کند فوده رک: د وژرب» گر یک وا یا هد هسواراشعا

 مهاربا جاحو دجام ن نايا روم 8 ند:فرط زب نعلادیع هدرانوتولوا

 ی٤ ندنرلودلوا ا نه هل کنیم یاهو رادعمررب ناصع نا

 رسهع> لر دعاق مان زرب» ادعا بورود یسودرا هدنسیم را هملق ییاواشاب

 ردسعا ترشابم هنعدصت و

 هر , راح نوک یر <: قر هلتآ كف هب , ودرا ندا دو بوط هر هء1ق ندودزا

eن لس رص ب وط ن ہ~ھ هنعد داوا م ر ك یرراود كن هءلق یدل وا  

 كرلباهو هدهسددنلوا سا ورو هلا ۵ داب ER لاجو یدلواربذب لل

 هت رفح عا قلارارب و یادم هل رک هنسورحا یسان ندم دعوادم هلا كتف

 هذ نالوا ژادنار J> هدرګ ندنغدلوا رک راک یدو هد:سدنل وا مادق |

 4 ودرا هدنو رظنوک نوا لا فلک را٠ زه بوط ز ا هعطقرب یهدشارغ

 راد هب هلق ۵ درس عدد ره بول الشاب تا هلا اوج هب دعاق و بلح
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 | هتم وکح ؛دنص السا لات ل هک,زوج ردرلتعا ول ر هدند اعتعا |

 ترعتهراروا یب و ہدلاح نب داو |ییمطكن رب رهندک ارب هلا اخ ۱

 | ندنوب كار و سوسع یکج هر و هر ەد رع ییا تل ندناراما صع ماگ لا ۱

 سانثک | هتفادلوا شهردتا مادعا هلهجووب ېپ نب ی ندنعبدلوا س و |

 تعارف ند اک رح ان هن رزوا كول هسا لاح هن ره راشاوابهاذ

 سس یراردارب كنو ىب یب روهط هل رکتسو یاهو ۱

 1 دا مانتو فا | ی ولو ماع لتق شب رکسع

 رلشتنک هب هیعرد ۱

 دا در هلادورو هدادغب و لس هنس کیا نوا رول یبا كي ربخ یردک و ۱

 یاهونامه ندنکیدتا ریت انهدابز هباشابلبع یسا دک اشاپ نایلس یسلاو |
 هب هه و مج ت ارادت تولا تصر ي اشاء نایاس 1 ردنا تا هند + رقم

 يدنا شتلوا هیجوممائ]ادوج-یجدینهنیقفتمو شبا ترسانم

 یس هنس چوا نوا وشا هرکص ندک دنیا لاکا یب هبرفس بابسا اشاپ یلع
 هد»داوم ص ەب یدّسا رح ند دادن نوک یمکیایمرکب ۶ كن رخالاعب ر

 بوراو هب هرمصډ ل ر دبا فذوت نوک رب دوا ۳۳ نوا ت اکر ادت لاکا |

 هود نالوا مزال همن كي هیاک راخذ و تاودا ن انلوا دادعا جد هداروا |

 ترعضح ٌهبصق بوفلاق هرکص ندنقوت نوک نوا نوا یرادن هنیفسو |
 ند هد اجنو یدلبا لوزن هل مان هيه رد نالوا هدنسقرش بناج كرب ز |

 باتتصتساو بلج هیاروایخد یب کف كبش نانلوا باج هلبا ترجا
 ۰ قم وکح نک راب اهو ی رغوط ندارو هساا ندنمس رطا سط بودا |

 هننرژوا هیعرد یرغوطندنغیدلوا لوبرب تب رفاهدقلراو هب ه.عرد نالوا

 نالوا لع قانوف هد ون اسل هدهسداقفوا نیا ص ٥ں اا یواز <

 4تساا هد رط هیعرد تواوا تع اس رمشمرکب شیب ام كن را وق وص |

 ندننکج هلب هناوا مطف هلبارس هجک جوانوک چ وا ینیام كن رلبب وقوص |

 نوک چوا هلباودرا رغارب بک زه ندراسشعفلتخو رک اسع فوصو |

 | هقسشب ندنغیدلوا لکشم قوا لوز هسفدرب هدبودیک لوب هک جوا
 هدن ولااس لا دتا نږ فدل وا لباق ی هرمخذ هب ودراندرک دهدنل وب هیعرد

 چ هدمب

A ES و SS 
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 یدلر دیک هش رلا دک وبق هدیلاو رد صروض >یراتءاخ هلا فات ګرا ون
 هداناوب ید یسدهاعم قانا نالوا هرکاذم تسدرد هلی ود نېت ایا

 رووا دارا هل. فر ) Lf ( هدر ز یروص رد-ثعل وا اصماو 3

 هللاد,ع یا هک كب یروت لیلخ نالوا ی هر ؟ دن ك وکو سد و یدو

 رشا نط ص٠ م السالا م حشو و یلغوا كکب رکاش هلا ضف هداز اشا

 هدوه- اک هفرامعم لاکا و لب ند اعاد تولوا ی داماد كن دثقا

 هاکعا تایح رام وط یط هدناواوب شعا 0 تاذرب بنت ندن اقوا داانا

 ی د)وا سد و هء و یدنفا فصاو هی رب

 هاب ییدعا هب راک شام رازج هارارمسد | ره دهاشاار قیاس لاونهر

e EE Ûهل و ید هرزوآ لادحو برح یرطسع دادغر هراس اهو ید  

 ر نوا زوب یکیا كيب دوس یلغوا كز نعاادبع نالوا ناییاهو سار هک
 راک هل نس هداباذ وع بودک هت رزوااس هلا هیلک رک اسع دنس هيس

 كد هرو فیطق عقاو هدرع لحاسو مادعا نسالع زواج ندزوبکناو
 دورو كارخ یکیدلطا لاسعاب یئ عسل اھا هللا طرض ن افاضمو ارق هفاک

 هر هه كاي ول نادلوا هيج و ین قفتمهنسهدهع هدانا لوا وشو

 یسدیرع تاجو هبهذم تربع كن وٿ هلکع | یداص) هامز وضو

 ن ادشعالا یدل نددادهب,دانعص تکرح هن رز وااسط لر هلک راهه

 هرص) هننعم نوا قیوقت هعشد ند دئلوا اطعا تصخر هر ودنک

 ندنراغانورب نددادخب و توط هم ط3 شد و یرلبع 7 حواب ندنسهفطوم

 دلار ۶ قاو یر اع اچ یو ! ها وا ا نیعا د اهادجایزا>

 كرد باععسآ یهنواع وقف نادلوارک ذو یکارب هلبارءبرعلاد یرلذعش

 عفاو هدیغاشا قانوق یکب انوا ندرص) بودیا هجوت یرغوط هال
 هدنرداح هدک دا لوزت نوګا تحارتسا هليا ل وصو ههضوم مان كابش
 با تشخ یهدالاو روهظ برع هابسر تغب نکا رروتوا هلا رعد رعلا دم

 جوا ندنس هفرا هکش با برض هوا هنسکوک كلی و كر هیدریک | هللا
 ب وئوط لاحرد خد ی رع لوا شا تافو لاحرد ییوئو شهتسوک
 لز نلادمع راض ردشمام هلیشالکا ینب دلوا یمدآ كيك قحا راذیالد
 قلوا یرع كکارب قاخ رکا هد هسا راشلوا بهاذ هننظ قاوا یمدآ

۱ 
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 | تزعیتابشواحاشاسو لکو س:ریدنفافطاع یاسوباکلا سسر
 ۱ ف 3 Ka" یردوا ق داصیی 9. 533 قیساویس اش واح هنب كبدي هدهداژ اشا

 ناف یه اب باكا سرو یک و ی وتکم یدنفا قیفر ینلسسو

 كب دج لسو یا رشناعم هل اراد ساک, یز یدنفا روکے دہع

 یناک اد كه هل, ت تهع یاش ا اقاسو لک و یتاش مش

 ۳ ندس هتک یلاع N اوددو لک اک یدتوا روفیط لسو

 ن دنساعلح ف و۰ و لک و ك یاکب ید ؛وا بحاس لسو ی ےک دکب

 ا نسح یتیها e و لیکو یدمآیدنفا بلاغا EER "وا لب

 كب ىي 54 یناما ردد نالوا له تود لوا نيدو بصا ی: .ها لز ودرا

 هب یدئذا فصاو یمسج كس اع یلوطانا a زور كوب وهکب د2 ہداز

 اش قاما حبطهو هر ید دا رکب واق: ین یدمآ یی بتا یوطاناو

 ید: ؛اق مرحوت هبیدنفازب ز ر عیادت که ناطاس

 ی” ر نصا ع وط ر ر تد یوک هم یک>وانوا كن هدععلا ید

 اشا رکب وبا یسلاو كالس ید نخل ماھ 1۳ نواه باکر تولف ار ۱ >ا

 ناسا یساعامالس ظا رد فر ط نوګا یوعد هلةلروب نییمد

 هدنرزوا كياو هیاشاب , ناععیجبروک یا ك الس نالوا هدنرزوا بو: وا

 یسادح ۱ لو اشاب افر اندا تاقو هع دفا قلاناهتسو نالوا

 یداروب هیجوت ترازو هبئراب هاعادڅ یناو |
 هد هنردا ندنعیدل وا A هایلع ی“ هرم كنسا.ع شا ییغاط 1 داناو و

 مزال یدوجو درب زورب 9. دیلاوح لواهرزواكعا تماقا هدب وکصاخدوخ اب

 ك انو هدم س هده ع قالا كناشاب ن نسح ین ز یسلاو ام ور نلکلک

 دس ناناوب هد لوح لوا 8 ویلا تن قرصتم احر یناجسن دز
 ااش سابارطو سر ی :؟ یییدناوا هیح ول قله رآ هحور هراشاب فسو

 یه هشدلوا ندلاح مزال ید قغلوا اتعا هنس هظفا ا رھا كن رلفرط

 نایلس هدازرت نالوا موم هرازولا عوج هدنکلتفح هدرابص> هرف

 یرازو هرزوا عوي ۵ س هطفأا ع سر هل اهداس رف زو: ےس یجد هاشاپ

 نالوا میم هرازولا عود رص هدرهزاو یاس بحاصراص> هر و .dl اقا

 تەد بودیک هسابارط ار | ریش . ندرهزا اد د سچ د اشا فس وب هداژ مطظع

 هدهدععلایذ لالخ قرهوااشا یرازو هرزوا كعا م ايق هر هظداحم

 يک خراو #۶



 ِ ¢ # ٩۷
 هدکعروس رع هلی الأح هافر قرهلوا بای اک هلال هما هنا سذ نالوا |

 لدا بوت یرگ دام رس هلا لوز تلع هدهدوقلا ید "رڪ نکا

 سم

 هنسدبساح یلوطاناواشاب ناد ورق یتوک هبنشراهج یش! كب هد یذ

 هب یلاع باب یرااغا ق اجواو تنطا س ن اکراو تاود لاج ر دلج اب ردق

 ردص ندهاهاش فرط هدااح ینیدلوا سطاح یس هلج بوئاوا نوعد

 | شخر شنود سآررب ورس رهوحم هضفر و رو٤“ بوار هہطحا

 یدلوووا بواک یوا ط> لالعتسا هلا شم ترسم

 هدادرارف تی رع هجرابکس هب رفس یصم كظعاردسص هکنوچو
 | یئاب یبهبج و یساغا یرصک+ سغلاب هل ره افصا تیعم ن دنشدلوا

 یدنسفا رادزتفد کلا ند رفد باب و یرلیضءب ندنزادّک قاجواو
 كنهدلایذ هلو بی وصت یرلفیک كرناوا یول یخ د ندیفصآ باب و
 هدننعط یرکشت ك ينس تافض مشت رک ذلا فلاس یلوکح جت رکے س

 یدنفا د.شر یطصءیرادرمفدد دح دارا هدوعلادهل بواوامقاوباکر

 ید ]وا بصذ یرادزتفد د دج دارا یدنفامیه ارا قلسورادرتفد

 نالوا نوره هلک د ادذخک هسوک ساالا نیب یدنفا دبشر یط صد وہشا
 ردم اللوق هد هم تام دخ لیخ و شاو الاعردص یاد فک ا رر هک ردناذ

 هام نکلاب یسهیاو ندفراسعم بولوا هرهبی نداسشناو تباق نف
 هر الما و طح صو ص۶ 4 ودنک و اخرا طول صان ردو كجا × کا

 یتددنساو هلبا تسایک و لع هز رجو تااطفو تك “وق نکیار ص۴

 یاظشا هناحص وطو یماظفهناهاش رکا-عیولوا حودء و قفومهدرلشوا

 ثتومدسخ نالوا عقاو هدنرلصوصخ داهح ناب#ع رفوت و دارا رشکنو

 مادا یوزاب روز اشاب ایض هرک وب ید لویعم هدنوبامش دزن ققادصو

 یودرا بوراب وقهاوخانهاوخناذیتالاب ندنو امهیابک اخ هل ارار هاو

 و ایرادرمفد نودامش

 ارك یدبفا ناعع یابشواح د یو" نوفا ك هد»ه)ا ىد

 هده دعد بولوا قیما رتفد تفواواو یک و ادنهک یدنفا مهاربا لسو

 یدنفاخهار هعننزور لوب و یک و رادرتفد یدنفافب سم نالوار زو

 هک عباس ¥ ۱۳



 ا رانا ناص نوردنوک هرکذتر هلق كلا هاسشاپ بغار |
 | نیدادعتساو تیلباق ن دەر وک یصق هاکاک شوخ هبغار عبط ادا نسح
 | هب یهاشداپ برف هللا فیص وت هنب رات طح ناخ ینطصم ناطاس

» 6 1% 

 هراهاش قرط یتلذلوا مدح هتساش هل (> ینیدلوا روذقو ول و

 ابظلا نم کنایه تایدمیسعا الا ذک و لالهلانافص نھن لاف

 قرەلوا فرطرب موهوم لاعحاو هر تص ندثاوو كىغاراما یدیا ندا

 ۱ هص.ق هدک دابا صرع یس روج عارح هلا فلام رەد رد هت ااش

 یهق ابع ره ظا ةبدح نطل ) مو> ره بغأر نکیشاروب ناد ند

 ۱ ییومرم ءان هنکیدلنا احرو زا رارکت كردبا دمدقم نا اه ) یاوعاا و

 | لرصع لواهجرکاو یدیشملوا قاطاهش دادع یرانرهش یاترف هبلا

 | ملطم هراوطا رارس هل ارابخا لقن لاقحا هدنترا دصرو د كيغار رهمکح

 | هدنسدعوج یدندا یا 7 ید.دلفا لات ه هناهاش داع هلیس هدابز

 ۱ رعاش نالوا یرلپح+ام كموح ص ا نط صم ناطا س هکر بد

 | نیما هلا رم هرکص نامز هصن هلا یدنفا كب هاربا دشا روهسذم

 ۱ 9 ازا تم دخ ك قطع روتق نالوا توف نکیا
 | هنن رهم تاك یطصم هلنسانمو هيلا را ثم نافاخ نوکر هلب رالوا سفاشمو

 تب سس

۱۳۹ 

 ۱ مز نیس ران یرهم هل ول ندنعد داوا ۵ وکح نیا هداس و دک دنا رظن

 ۲: داقناو هلعهروم نامرفودد هلا داكا رھ یا نوساز وس تار اه 1

 رههرب هکب یطصع نب مدنفا ههادیااب بونلوپ هدنوبامش روضح ید كب

 لاحرد هلکع | لاوس یل موج ناقاخ هدکد ید روینکباما مدلب وس یل

 ۱ دانا یس ) یکاروننق دا رص لصاح دوش یا كا ارو كاع )

 برش سا ورد هجر بحاص ردلوا تعا راهه هد لح هدک دلبا

 هل لط ودنک نکیشلوا یهاشداب برة حور2۰ هجورپ بواوا تاذرب

 د ده هداننا د دلو ا قم دن دادع نو امه ناو د ناک>اوخ قر هةر هرمط
 ٩ هی ظا سس نع یرلتر وح ناخ درجا دع ناطاس هل.عوق و واقع ۱

 قالطا هدعد 9 ۳ هلیسارفا كصرعو ی تی باا ضوب هدک دا سواح

 ۱ قرهثلوا مادا ہد ہص ام صع! هرزوا یوا شەن رادمهرکص ن دة دناوا

 لس ناطاس نالوا یسەداز فرا نک رد مانادوهت دادن هلع> و وب

 لاحزا هرم هدعد و باکر یادنهک كدا سواح یرلترموح نا

 % نالوا. $
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 هلبلج هني دز یلبج یاسر اس قر هغارب هدجراخ یرانارمشبربما ندنفی دلوا
 ردشاوا مطاح هر دعا دم

 (تداعس رد می اق ور

 تشهد هفرطره یزواجت هئفرط ماسشلارپ كن هترابانوب ح ورشه لوتهرب
 اشاپ نادوبفو مالسالا عیشو مظعا ردص هدمرکم لاوش ےلس ندنکیدرب و
 سن اح واق احواو تاود لاحرو مالعا یالع اینو ماظء رودصو

 كرسلارف هدنروشمساح نالوا دة هدو اه روض دداا یرافدلوا

 هج رغوط ینیرعضلا نام هد اب وب كسکر هو نایعر د یسیراک زواراوطا
 باب زا نالواروما قیافح یادشآ هن رزوا یملرود نامرفو ما یسانوس

 هناب داو هن القاع هللا هعماج تاک قیاطم هتل صد و قفاوم هلع روعشو نیک
 یرلیصضءبو باج یانانط نس ۾ دن راهح ردنا یدصذ ہ راکثا نا

 باس یب ورو تیارد نالوا موهومو لد هدنرلناذ هلبا هلوعمربغ یارا
 نالوج هش رکف نارکیو بولوب نا دیم یخد یرلیضپ هدورمصیراکدلیا
 یالوتعو ناب ضعب هلردیاثح عوضوم یتماخو كراکماجتا بوریو
 ند هییغ ه رخو دونج بالر ندلاسیخ اع لر اتر وص یک كغ اروم اعهرفسس

 قحا وا اد وه ریمع ربادت مقاطر وا دب تتش داراوراکفا هل راع ادو قن كر | دت
 سو لک نا نیک ک ناص هلايح قرعو نا دنا لیظعا ردص

 ناطلس ه رژوا لایک هج رابکبس سفك ھن رقت رص بولآ ههنروآ
 هود ارا یدل هراصح یارا دک: دشا تص>ر ی Rs ناخلس

 لرادت ی هلغع وا تینا و ج7ر قافتالا نیستم ت تاذلابكبظعار دص

 نامرف و صا نديه rE داب فرط نوح ایسایا ترشا هب هب رفسروعا

 یدارب او اتش نولوذ واه 2ف هرزوا رارقو ویداروم

 ۶ راه ن داو نارشاازاد ك تع نط ص ن مآ هلا سم یسادره 9

 رک اش یرطان رنک ندنوبامه ناو د ناکحاوخ فان رب و لاحرا هاش وءاخ

 یدلبا لام الام لاما هعفک هلدناما هلا رض یدئفا

 روذققر هلواتاذرب روش ال ا نکلو روتقوواب ون هصیف هلا یو ءیافوتم
 ندو“ ناود ناکحاوخ لصالقو یدنا یورعمودد ك یطصم

 هلاخەدىسناوج نآوعند تواوا یلغوا كندنفا ناک یک قرهم

 مو> ص یر نانراص اه نوا ̂ نوردلا یدیشلوا عارج هرالب ا یاد اد هه کور ارا خارح رال



 سس س ک

 و 3 4 3

 هار هل زاس وک و دعا ںیھ ھهق رمش نارا 2و شەالشاب هکلک هر اسو

 ۱ ریلکناابق 0 نکا ید: تل وط او بیو یاع«ندک رک میسر ی و45 ا

 ی رلیک رام نالک هشیوسندهدج هدنراک دتا هفولبا یس وس هدب واک یرایک

 | رزوا تارب رحل نالب ردنوک ندنفرط فرش ارخوم بو دا فیقوت

 | امام هرزوا قمالوا امید یسهوهف كفر هدهسیا رلشمرب ویاض
 ۱ ردراشع | افینساوذخا یی راکرک سر
 نکیاهدسغ# وا رظلوبد مدآر شک سو یصاع هیاشاب رازح هدرصعلوا

 | یناتموتابث هلهج وو كناارظن هاتکر حوروط ك رلترمضح باا فرش

 یک رک صبر كن هوهف رادق رب بلاغ فو رشوردندداو« تقد نااش

 هنضارمعا كمالسا لها هح و نالوا ندنعاج و تاس لها هد هسدا شع ارف

 یدیساب یغج هنلوا نالسعا هل وب كن وتکم رکا ندن د داوا قده

 رووا نط ید نع” ت رک هے شواو

 ناتما لبح ه دک دا هرصاګ یاکع ۷ رابا وي هرزوا ین دنا وا راعشاهد ال اب

 دادما ید هیاکع هدهسلا شماعا دایقنا هنس ودنک رشد رععا یک اح

 تعا یلارععا رملکا یدیسشلوا لعفتماشاب رارج هدنتح ندنک دم هما
 دهد ندک دتا هر ا هل يسود تک قلارار بود شر | ییلیص نس> رشد ربعا

 بوغیج هلوریبو بودا توعد هن راوج تورب یتسودنک هرزوا كع" روک
 تاقالم هداروا ر هلک هتسهب رق ںونعنیع ندر“ كلا ار د یی در شا راما

 رطاست اریغم هدنفح ودنکی اشاب طور فا را تا صو

 شەر ویوقدعو وک ه ا بود ااجردیعا یخ

 ۱ هباشاب رارح وا هلم ادد ن I ر ٹر | ںواک هاکع ندنورب و

 ۱ نفت وک نیعسا ا هد لویفاشاب رار دهسا شما هص وتو هدافا

 هرکصذدک دایک بولاق نداکع هدااح یییداوا ر8تهفو ل ءم ندرارح

 هنوکرب ندنفرطاشاب رازجهدنعح دناشلردبا هیصوت هتد اعسرد یرمشنربما

 راداب هدننش نيلود هداموب هساا روئلوا ماسف هنسسارجا هربج ۶ هلماعم

 رازج یدیشیا راعشا ید کج هلس هدنا لالخا قئاومو دوهع نالوا

 نب رالغوا فسوب رمانال وب هداکع هرکص ندنتکرح كنيسا هسا اشاب

 هرکس قوس هنفرط ادیص هرزوا ك٤ا بصنلبج کاحهن ر كرشبرما
 یزادفرط كثب رالغوا فسوب ریما یخ اشم داع تب ورد ڈالا رادتا

 4 ندعنداوا ر
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 کیر هاراک ادو تعواعء نایلوالالاب قورس ۱

 تواک هد رع هلا لاح حو ؟حورشهجورب هنراب بوت هساا لاحهن ره

 یخدیسودنک و شنا لاسسرا هطایهد یر هلة هلا لر ند را حور ګو هس

 ر دم :عریض» یرغوط

 هتطب رو طض كناحاو فارطا قرهلاقرفظءو بلاغ اشاب رازچ هدفرطورب

 كجاحبوبم هلیقاب هنشپا هدرج هلرپسح هب رح لئاوغ هکنوچو ماع#ا |
 ےسج بطخ ها لا یی ہد ر ج روما نامش ن دن کود لب | برق هسا یدوع موم

 رد عا مادقا لامکتسا يح
 | ناوید ن دنغب دنا و روصح ه داکد اسثاپ رازج هدنسوم ج هکنوچو

 یدیشهر دل وک هلکنا ییاشل#ع تودنا حاطارما ییدنوا دو یس دفا ۱

Eناب ه دالاب مظعف تب "هوس هنس ول ن دنکردتکر سه لع ق  

 ماشقرهلوا داتعم یال هر الاعاو e هدندام ترد,رزوا یتیدناوا ۱

 | لایینوک هفرع قرملوار أتم ابلق نیسم حاج نیغلوا شاردنوک هلی رط |
 حورشم هجورب هلان وک لوا یدیا رلشلوا عرضت رک هفقو هلا عوض

 نوکر قر هوا * یعهسم هرژوا كعا را رفو تەجر هربصم باح هتراانود

kkتما کاح ها تتشمو اب عاوا بو« ها اق ندنهاکُیاکع  

 ,یدیشع اندو فدو تکو ج یرغوط هرم ء2 قرەارا

 تا ر رڪ هن رطره كناتسا رع ه رکصن دک . دا البتسای رەھ هن راب 1 و اب دهن

 ۱ دم هیاشاپ رازج یرهنلو هدندیف لافشا یمالسا لها هلیالاسرا
 بويعا تاقا امطقاشاب راز > هد هساا شءردنو؟ نا تارب ص هلا صوص#۶

 ۱ یدیشعا هداما یک یکیداک نب نسسیفهراسه.چ هل ۵ان رو صح eS ا

 ص ه رب ودیا هلو هلل اسەت اب ب حف هساا یدنوا باغ فرش کس ربمآ ۱

 كيلسوب یا م قرەلواخ رو٥ يع رات ۱۳۳ هدءهلایذ ۱۸ و

 لا نوا تن ها یذ ی وتکم فرات مزاد هنلازبج نمسفارق مان

 دا دا راهلهر )۱ ۱ ( هدر زیسهجر و ینروص ردٌلوا لصاو هرص«یتوک

 هدل اک نار ط.صا كنسودرا دسلار ج ورشم لاو ر هدیاوا لوا رو: لوا

 لاغفاو نیکسن ندنخب دنا و هدلالتخاو زارها لاح ر کد نهج سهءو

 هنر شاب قاقز هدرمص هلب ا عبط وتکمو كشرش نوجا مانا ناسهذدا

 ء95 ہر ےہ ار ندار هاو بید وس ارح ندزاع هیلع ءا یدیشلرب دشا

 ی مپ - س س کت
 هی حسب حج حس سس



 أ هدنف> ك هل هنرابانوب یخدوب هّتسا یدردیاراب فذ 2 ب و ۲

 هظداح یہ هنغالسا یارسا كب ردق ود هد قاب ام دعم ۳ هک یع

 ۱ هدنرغواودنک هرک وب وب یک یکی دا مادعان وا قالروقن دن ی ۱

 | وص یراب هت رای رهشه نالوا باتو هتدخ ك ردیا ناوئو بات لذب |
 ۱ كنا انتعا هثیرل هسظذ ا عو تاوادم هرژوا قاوا تافاکمرب هد |
 كيو رم بدو قفا هتناساا دع اق ن وګاراب فة ن رکنا جرود |

 ۱ مادعاو میس هل. ور نویفآ یر هرات قر هلوا ین السخ نوت نوت |

 ۱ یدرلبا |
 ۱ ینیدلوا شهزا هدنة لاح جرود پف 6 اهددس هطا هال اعات هررا وا ۱

 | لقتسه هدزکدرا رملکنا هلو ا مر چ ید وده اار دروح ونا ) هددلاسر |

 | بسک هننج هیلوا هرزوا رم یسهصت فسوب و رب دنقوا وا ندنرافدلاو

 . هلال لرکسع نایلوا نکم یلیمگتو دید تقوباتفو مدیا عالطا
 تب رو هسا لاحهنره ردهابتشای ییدلوا رو من اهتسا م ا ۱

 لاغشا یرکسع نالوا هدعن هل ردنا ترم هغااق هدربهم كد ه.ش ر وا

 ضرا هدقدلاق ےشبا هدرصمو مدنبال سراهب رهت كتکلم را
 كا ك ریسایه دن ریت و طبصط كتا ول هلا تع رع هندناح نیطسو

 | زادقم هدقدلوا عاطم یک یک رک هثلئاوحو مذاوم قحما یدلکیسوزرا ۱

 | كنديداب و مدالک | یغلدلوا شنا رو صف ه دناععتسا كرك ع هنافک .|
 سد هسمدآ وا رادرب> ندنعمحم لرکسع هدنف ط اکع نکیاهدنس هی روا ۱

 رهامرب ندنراسدنهم نسنارف هسدا یس هعاف اکع نواب راو هن رزوااکع |
 | هلغلوا هداما هب هعفادمو تمواعم ق ر هنلوا هظفاح هلتلالد كس دنه«

 (یدنلواتدوعهب ورک هلت وص لاکو تغارفو دیفک ندهریصاحتراجان |
 ۱ ردررعود |

 | كناماکصا قر هئاوب یراسدنهم كن رف زارب عفاولا یف تقولوا هداکع
 | هداف قوج ندنر ودنک هدنص وصخ رکسع بعلو ق وسو هدنساشنا |
 | تعنصو رع هوا حورشم هجور یرکاسعسنارفو ۶ یدیشلرو ۱
 یدبا راشمرک هننوردیسهعاق اکع بوب هنکحبه یرمادتنانلواار جاهلا |

 شادروکسوب هب ورک هل راهنارما دتهواعهدا ءا! قود كن هيمالساتام طعف |

 E O Hy N نام لصا بس هاناو ك رح هه | رظا لاح وش رلد دبا
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 بوش یرکسع دیدج ماظن رادعمرب نالوا شا ردنوک ندند اعسرد

 یزابشنآ میاضو بیئرتو هبت ن دوال هرزوا برح نف قر هقیچهنادیم
 یرازسنارف كر دنا هعفادم اوق دکس هدعاو لب I هلا سه ا هدنسارحا

 | كسر سك ةسلا شش درو كنو هتشاا رلبدتن | فقم ردو هرس ره

 ۱ ندرصمو ندنرلف.دلوا ردا عاتتما ندوه هر هع قارآ بول یرازوک

 | تعشمو بد عاونا ند هل یسوصو ن دقلحآ هدرللوح لد ه,کلک هارو

 | ندن وعاط هداکعادعام ندنرللوا كالهو هتسح هدهار یاثنا كر هکح

 ا نسدار كم هج هدنفارطا كن روس اکعو شلوا فلت یسلیخر د

 | كن ایف نامه قرهلوا ديمو هنراء ات وب ءان هند داوا ش اق یرکسع

 ق“ هيب رح تاودا نالوا للا ربسعو معحا RE ۳9 یجنرب نوا

 ۱ ندنه اکشاکع ب ور دلاق یتسودرا یشراف چاس 9 وڪڪ هرب

 ردشنیک بوئآ ناج هیافب> هلبا فیحدصو فیح ة٥ یز كر دبا تکرح

 ارتقا د لر ەد اداشک ینیراوبڈ هداق نیلح ایصاشاب رازج هن رزوا كو

 ندنعید) واحورحو هت س قوج كيهدن :سودرارسن اف رد تعرا هيه كد

 هتسخ هنب رلاو ب ورب دېا رل هرک ذل هدالکش ت وبات نداشخا هتراب انو

  هدندب و قوشاط هدنز زوموا یک نان یر کی یی>ورګو

 لر دیا ببتر هرزواقع اللوق هدشیاوب یالسا لها ردقزویحوا ناناوبرسا

 ز هیاطو سارع نوعا قلا سفن زار هداروا بوراو هیاقاب هعلاو هشود

 شعر ورارق هه هليا عج وباجر ؟سع ندنفرط هرغو شا رعو اشنا

 هدافاب ندد و دالشاب هک لکبوق ] | ی رد هيم السا راسع ندورک هد هنا

 كر هدنا راش اب قارحا ینس اسیشا دوز نیل دا تویم هروظ
atهل ده یفیدم ر روط ورک نددشعت هیعالسا رک اسع هن هدنةددراو  

 ردشلا تلصاوم هس رع هلک رح جد ندهزغ

 راحودو تعش ەو تت یرافدلوا ش کج ٤ كرازىسۇارف دکاک هبارول نکل

 | ناربکیت هد ندو رطرب یدبآ هد هدارز هلوا فر جڏ ڏڌ تک القو ال یراقدلوا

 جد ن دفرطرب هدسلاح ین داوا ردا مادعا یتیراک داک تسار مالشا

 صقان هسدا ی را هیلق ب راسا ب واوا هت یعوجر هود ن دنوعاط

 | كرەروجا یور نویفآ ها را هت رفا والثمود هراب او ندی داوا
 ل س س e ی رم e e ee سس تم حس | n a مس



 اب
 | رک انرطخ لاحرب یسهمافاکعو شرک هورحما بواو لوب كردنا رادهنخر
 | شاب نود ندفرطهنره هلباتائو ربص مالتسا لها نکیسشاوا راتفرک
 | هدکلیا كنفتو بوط ندفرطر ر دنا باتش هب هعقادم هود رس وک
 | ماود را هلئاسقم هنازب روخ هی هش هلباقاګو مجد ید ندفرطر و
 | قرهوا هنوئرپ ندرمشحم كا لوه زور هک لوا لسصاخا یدیا هدکلبا
 | نردنپ هثب رازتسنارف هدلاحوش هتشبا تولوا فاکاح راهش و احرهرهز
 ۲ خب یحر كن کله اشاپ رازج هلنهج یراقدمروطورمک ندماصتاو موعه
 | یکیا هع و ( یکلاءاودلارخا ) نام كج روک ییکیدتا برق اهد

 | هدنجا هعلف بواوانارپ هاوهرازسنارف یلیبخرب دلکمر و شن هر ندر

 | شیک اكرهدباموعه هلا رانا تب و جلف هیمالسارکاسعیجد هنیرزوارانالاق
 ردرلشعا مادعا

 | دزهلاضجو موحش ولتدسش هلب وب لرازسنارف هک لوا تیعسا لاربما
 قدا وف وط هثسو دنک یس دن سسبوا وا دیماانند هعاق كم روک ییلاعتشا

 یراق داوا مرهنعو کت كرر نسازف یدیشعیا هعرالا یی راک نوا

 ردرلذاوا نوع هلبا بت لاک ید ررلکنا هدک دسا نم
 یر ادقم ژویکیارب هدنراقد-ةبح ند هعلق امرهنم را سفارف هک لواو
 یرلت ورا نونا ہق ه روهه عءاج مداو ه داکع نورد ندنرلد دلاق نورشاش

 لارمهابوکیارب هنفارطا قلخ هدقدلواحایص هلردبا كاج كد هیهلوا ما

 كن هئ راتاو ردرلشٌملوا ماست کا ندنفب دلوا شاک ید تا
 روصح هدنحا عم اح رادو اترا یک هداروب ارظن هغارا دغ یدشا هدافأب

 ید زام هلوا کج هدر كن هرابانوب فساوا شم هلزاغو یرازمسنارف نالاق

 هدتقور جه هیسحو *هلعاعمر نائم هکل در هلب وا هدندنع زواناهجم نکل

 زامهناوا زر وج
 قوح ك هحارفنو ناطا اضو ییاعیاص یلکلرازسدارف هدهب راګ وب

 | ندیلیخ هننوقو لزز" هنسودرا كن هنر ابانو ند:غیداوا التو حورحم

 هدهار یاثئا هددبا تادوع هرم صف هدلاحوش هدهتسدا شلک لار یلیخ
 هل اه رګونو هنغج هل وا راتفرک هفلناشا رب هدانز كي ها ییععت كمالسالها

 موج هنب رازتسنارف یس ادرف بم هنسماوا شم اسلاق لاج ید هد دعاق
 ۱ هلا كب نس> یف رصتم سودر هساا نوک لوا راب دتنا مایق هم اکفاو

 4 ندنداهسرد #۷
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 چک هر

6 ۸٩ FF 
 نارک كي همالساله|تیفیکوب هتشدا ردشعلواكرت هئس و عج كسان شخلوا
 رد رلشع | نحو ظرف راععا هدنعح لوساارف اهد هب مھر لر دلک

 مزج غی دلوا دو رطهو طوغبم هدندنع زسنارف د اد طصء

 د ینا هدهدعلایذ لئاوا هلک مود لیخد هنلاب رع هرب رج یکی کیدا
 قوس یرکسع نسئارف رادقمر ندرصم نوجا قب رفت نیم كکب

 رلتهردنوک رکسع هح ههس حد هد رزوا ادهک نطصم هدانا ییددناوا

 بس شاه هل اب رع هر نج نوشوواصندندرا عاط هاو یدا

 یدا شلوا اد غر هراز سلارف هدف رطلوا تولبناق هس# هات سانحا

 ندارواو توروا یروه۰ مد هلا عاقحا ناب ر s مطرب هدناوالوا هو

 نو سم 9 لواو بو ترا بوراو ترار ط و شر

 ردرلتلوا روع ا 2 مط 05

 ۳ یشاشنخاو زارها هل هح ولو ۱ كانهح رم همیخ دندق ر طر ونود كرروک

 ندد وا هسساا رد 2 هدروو ام دعم دنا بدلوا ںورد عاد ِِك لوک

 ا اا قطصهسوک و" ره یا و دذیلع تاود: ش و

 هسنارفو یتئدلوا شو هرزوا تاک هنناج هپ ردنکسا نو نی
 هه لغ هسدا و نانو روا لود ید لاتاود هماکنا ںوشود احان رب هن

 ںوکانوک راکفاو مالا را تفرك قلا ییداوح ییددلوب نادیم هک رک

 هل وا هرزوا اکع رب ۳ هلکمر و صااکا هرزوا كا مور د رش تا

 رد ر ند هور هدودعمعداقو كناهح هکر دنا موج وات دش

 ن دور طر ھ 4 س هم حز داادا هحر ھ هدنلو الاد رازمسدارف 2 هکلیوش

 اب وق ی داشاب رارحو مااو مو هنب رزوااکع ردا شن آ ولت بش

 4۱ دادتماو دادنشا رمتسو برح شدا ردا ماتهاو مادوا هب هوقآ دم

 فرط ۵ رکصت دهاشخا رازمسنار دا ییددلوا وخاس: ہس ور رور هو

 در جد یب هلق مان ییع ج رو بودیا شیوروب هرا وراب و حرب فرطا ۱
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 انف ای ۵ سدا ندکلوا ولع اد قیج E ولغاب ارا ود

 ندنرلةداوا شلبا مچ ر / يهرب و ناح هدنروغوا تاودولید هلاسوما |

 ۱ قافتالاب رهرکس کوک و شراق هن رام وه واتدش هباغلا قوف زسا 9

 یداراشعا قاس ریست 4 . ۵هءادمو هب را مد دل وب تل ادو

 ۱ تن یرا ڪک دت ازار | هدر وص بیه موا بیگ راز دار ف هيلع :اش

 ۱ ثب رلتمواقمو ھوا دم بب رغود دش كب كءالسا لها وشراقهخ رلتراسجو

 ردشلوا راتف رک هب هتددناو و مظع هب رابا و یالوط ندنو و راحود

 وارد هدنفرطصء نق وئو ثکم ه دنفرط ماشاارب كت هرابانوب هک وبلاح
 ه رغت هيم وع راکفا ه دنفح رزسنارف دا یداب دن وکت لا داوح

 اکعهرابانوف هل ۳ رهمانن العا هدف ط سهم رساا وند ةد العا

 لاها یک شغک بودا رارف احو رج اشاب رازجو شنا بارخ ینس هماق
 ید رل ردا هعاشا رازوس قح هدووآ نودادلا اهد ندم ر یرمصع
 تی یردق هدسانراظن هلبسلاق بوئایط هدنهاکشب اکع كن هرابانوب نکل
 ید.ثلواتسکش یابقاو تمطع سون اف یلواو
 كرمصع هلارلن.هلوک ماطر كيدح لا نده مص» یایها هدانا لواو
 لاصبا هن رراطفو هلفاق لرارسنارف هلباراذک و تشک هدنسفرش باح

 یدیشسم الغاب هزاس>

 | زسنارف هکادشک نطصم جاارما هرزوا ینپدنلوا راءهشا هدالاب و
 ۱ ش4 ربارب هلا ځا شدو هدلب یضاق هدنجورخ هنو ط ماشلارپ ك:سودرا

 | تدوع یسودنک نکیشعا تدوع هرصم نا ذب بس الاب ند هطاص خو

 قطصم نامه ردیا لج هتناها ییتکر حول كنار سنارفیدبا شم نیما |

 یخی دشلوا الا كئنصنم جاح تراما هلع ندننایصع و تنایخ كنادك 1
 ارګ هلا هوسک و  هرعص كرانایتسا كمك هح هلفلواممضاحراک هدد وسو
 ۱ یدا راشع ا نالعا ینکج هلک مال ی راتب رع

 یر هنیفس راک نا هعطق دنح ند | راذکو تشک ه درج ارګ هسدا هدانئاوب

 | یراج یمکح الصا هد لوصوا كرز ممنا رة ندنراق دلو شا هقوابا یشپ وس
 | «وسکو هرص هرزوا نر رد بأد ندرمصههنسوب تالذ ییعءانب یدیالکد
 ۱ را هل طاو ال ور دنامز ی د هنو رف میام اود لرے تۇيە ەدىك

 8نفر ۶
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 سس ۳۹

 یلارافکل از ج یراک دد هش حل اوبا ل زوارمصم هرژوا ینیدنلوانایهدالاب و

 رهام هل وا یروهج هساارف هلکع | تافو تو | هراب هدر هب راح وب ید

 رأس هدا ز كب هترابان وډ یشان ندفلوا شا بئاغ سدشهواردان یلعو
 یدیننشل وا تم اف

 هدنروط تل ادف یسهفرف نوب لاّمج هدنسرا هیلاوتء تاجاهمو هث و

 هلک نالب رب دضار یک روجاب ندورحاو كردرا موعشولتدشرپ هن رزوا هعاق

 ن ورد بوراو لدهن راوید هعلق كر هيا ديف نب راهناد كن سلو هرجخو

 دعا دم هلا یسهربج لاو سا ط ندورحا هدن رک دست ا مادقا هکمریک هر هعلق

 دن یهو و شم | هی ورا قیسههاش بواب راص هراوندنوب ی هلذکا وا

 هنشاب ندورگا هدلاح ینبدلوا شا نارمح یسکر ه یلوصو تآرج
 بوربدلاق ندنرب یتا رازسنارف هلکءود هر یک ینبداروا هلا شاطر
 ردوا توف ی دوا نویماشاب هد سدا راشمر وئوک

 هدناتسب رعهليسودران د: دلو | عط#ءیب دەر اللا ه سا و كن هنرانات ود

 هرماش راطقا نوش هانا طض یی Ss قحا تولز ۳3 روصح

 ن دی دا یتغح هلوا لک قهرافیحت ندراروا ینآقثرا 1كرهک ثلا

 تور وزا قتوقراو ود نوسلا یس هءافاکع نوملوا هسیازواوا هره

 یسهعلق اکع راّزمسنارف هلتهجوب و مادفا هداعاا قرف هن ریە لر اکع

 م اهقاو نر هنار کادو ناو ن روصشماع ق قس لاثما ایلاوتم هن . رزوا

 نوو كغلا یسکی> = نداکع كناشا د رازرح هد هس هارلْشع ا

 كد یکوص كن رع یو ی هب الیتسا كاع قر را تیق.کحرب لام

 ید داواروبع هغتشارغوا هل س هظفاح كن اکعردق هسفن لوصندنغ> هلوا
 هک یهیمالسا رکاسعو دوجو لد هر هعق ادم تاسا واردره هلتهج

 ندهلکو ردنا دوهح قرص هاش ول عاونا نوعا ص رحم و ثح

 لاغر هن : راوبد هناخ ی هدنمسهفرا كن زراود هءلق نالوا م دهنع

 هلا حالس حر ط هدافاب ید هیمالسا زکاسه یدیا رلب | ذات ریس توجآ

 هرکص هد ودا 2 اس هنتو هو تبئاساا شوغآ كن هترابانوب نب لود

 لاح لز دو اتراو هراوه هر اپ ناشوا مادعا یکرانوف ەد را اص
 تیم ی

 میسر سوسیس



 هلیسا طعاهربخ ذ رشد رما جد هب هه السارک اتع ندبارو رح هنف رطا دیص

 ۱ هدک دتا هنامتسان دنسودنک هن هرکص را رح طوف یدیشع |تنواعم یلبخ

 كرار>ن دنکر دایا رادتعا رارکش هرز وا ح ورشه لاونم رسا را

 هک هنلاح لا دیه السا رک ابسعنالک ندماش . ریا دد نیکو ظیغ

 رباشع هبارلتم هلوک نالوا شفیک هنفرط ماش هدکلرپهلبا كب مهار اامدقم
 نوجا دادما هباکسع ه داناو كردبا عاعجا هقرفر بک نر ن دناب رع
 لارج نالوا يک هب ضا لالا هج ورب 2 دن رک دک هل ما یصاع نیا ج ره

 هرلنا هیمالسا رک اسع بوراو هب نزوا كرلتا هلا رکسع یک دننیعهرب لد

 مازهنا تر وص ق رهلوا ییعج « دلاح ینیدلوا هدابز هجا > هلتیسسا
 نالدتتسسا ردنا بیعت یرلنا بونادلا ید رازسنارف هاکهرنتوک
 هش رارزوا هللا هطاحا یررسنارف ةیم السا رک ای یکی راک دلک هعفوم

 یتغیدلوا ه ر زوا ترک كن هیعالسا رکاسع هعدقا یا بودا موڪ

 یخودلو اهدرطخ لاح ك ر هلو و رابخ | هب هب راانوب یرلیضعب ند:سلاها ۾ ران

 باتش ہدادما هلا ناسا رکسعیناکرادعمهتراپانوب هلیسلوا شع اراطخا
 یر, هلو زوده یم السا رک اسع ح ورم هجور ند ڪڪ وديا شلیا

 ك سکو رب هدقدلوا لصاو هصاع نا حص هت رابانوپ نکیشغا هطاحا

 هدنس هنروآ كنارعصرب هبعالسا رکاسع هکر روک ب وهيچ هن وزوا ها

 جاقرب نب رکسع لاحرد ردهرزوا كعااحما نامه ہللا هطاحا ینسهفرفرب هل
 هذعآ وط ةعف د هش رزوا هیعالسا رکاسعندفرط جاقرپ هلبا سفت هبهفرف
 یب رادقم دا دءا ناکو ب هر ن درب هیمالسا رک اسع یک ینیدلشاب
 هطاحایب زودنک هد واک یسودرازسنارف نوت هکاد وک ندنرلقدءهب الكا

 هود ر هلن وا هنرابانود هتشوا رل لوا مز هنه ةعفد هللا ناه ذ هنطشعا

 ند لکتن نوغز و هقش ندک. دتا صیلخ یر هلو لاربح هللا هب رح

 هثهاکند اکع نابه قرهژوا نمان دندرط ماشقئرآ هلغم الوا قوخجد

 یخ هدول 4 ردبا روهط ن وعاط هدنسودرا شمارو هدناواول طعو

 راس هدارف هاک قرهلوا دت مودم هب را ۶ هعشب ندب دلوافات یررکسع

 هن راد زنم را نسنارف ب وقح ند هماق هیعالسا رکاسع هاک و هی هعلق

 هک مویه و
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 EEA یغاصس وان مع ندنفزط رازسدارق نائاو زن و ییسه هداروا هدااح

 دن رارزوا رزنسنارف یک یرلقداوا لخاد هوا بونادلا یدرلنا هلغلوا |
 هریو بوط نالوا دوحوم هدنرانورد ردنا طط یخ د یتسلکیا هلا موعه

 نونلا كب یا زوتوا نالوا شا ردنوک هباشاب رازج ریارب هلاهنا هو |
 یدیشلو تیلس هلکنو هتراانو ندنعب داوا شەك ەئ 1 زسلارق سد ۱

 یساوا شا توعد هناهنسا یاشء نالوب هدراوج الاب هچوو هدر, و
 هدنرافرصت ریز كس و دنک هدهراشب دالب بول هلواتم میام هشب رژوا
 هب هنراپانوپ یدفص دالببولک عاص جش ییغوارع رهاطو یژرب نالوا
 قثرآ ندنطاسن كرارح یرنکآ كنسلاها نانا لج و رلیدتا ےس

 تالوک ًامهئسودرا هسنارف قرەلوا|نوتم ندنمودق كل هتراباثوپ هلبلم اقا روق ||
 زورد لاععو میام اما رل ,دا شاب هراطءاو ذخا بوروتک تاب ورشمو

 ییعالءجو باح هلیس هسادناو فوخ یر التسا هب اتسل رع كررت

 هنلغوا رع رهاط هب رابانوپ رایدلیا تعنع هتاحر هن رلذرط ناروحو

 یدلروب نب كد ۾ رزوا قلوا یرصتم هنکلاع كم رد كرد امار ڪا

 ا رلنا هلکمر و ینتموکح كنب زا هدلب د هن اشم هل واتم یک یکیدرپو

 ضرع هللاسرا هربخذ هنسودرا هساارف ب وراو هنس هدلبر وص حد |
 راد دلوا زذ تمد

 یداروب ه رسما رمآ یک اح ناما لج ندنفرط اشاب رارح 0 دناواو |

 راد یسلاها لبج ن دنفرط رمشب ریما « دةدنلوا دادتسا هلا رب رګ |
 هلناس یراقدلوا هدنلا ودنک ندنراف دلوا شهیچ ن د دایقناو طابضاا |
 ظیغ راعضا ۾ دنتح ریشہ ما اشاب رارج ن دنکودا شعاوا راذتعا |

 ۱ رهمانناب هاشم ح ورم هج ور, 4 راپانوب هک وبلاح یدیشعا نیکو ۱
 هددسلاشمردنوک هصوصح تار رګ ید هریو رها هدک دردنو |

 ی ر رحم ولو ردن وک ا ۳ ۳ دعطو را رها ب اتع را رکن ندنع دم ها تاوج

 هتیفیک رارح نیفعاوا لاصبا هب اکسع هاکمک هنلا كسم ادص ها

 همانشلاتس هنضو د کی رهلوا نون ند تک ر حو كرمثب ریما عالطالا یدل
 | ات الح نوا اما اوج نیمانشی ار و ی



 تس

 تا
 ۱ وا نالوا هدلدنص ید ن از بوشار وه یرایج هح رح عشر هدنف رط |

 ۱ مدرجاق ند ندفرطلوا كرد | تماس هازادآ شا 1 a وط هراب رب

 (رلیدلو شو ییافیح هرزوا یساضتعم كعهرکاذمنالوا مقاو باش اب رارح

 ردروطسم ود

 هدلگمان هشعوبا بولک هنهاکشدپ اکع هلتکرح ندافیح هنرابانوب هدعب

 ردشلیارا دشا هتساشذا رلدرتم مکع هلی ما بصن

 یسک ردق هاکع لردبا طض یزرب رد وب . دیفرظ تقوزا كن هتراباتوب
 ید كن اکع ندنس الیئتساور هة مع كلا بورب و تشه د هفرطره

 شلوا ىدا ها روو نا كمالسا لهایداعءعا یتج ایم هل رو

 رضاح هتعواطعو دان أ هب هب راد انود هاوخاو هاوخیسللاها یلاو>لواو

 هلراب انور هدلاخ د داوا شال ول رظتنم دنل احماحنا كلا شاب رازج طةف نون ال
 شا توعد هن اینسا ییاسژورو خیام یهدیلاو> لوا هلیارمشنرا همانا

 یدبا شمردنوک هنسهدلب هرمصان ېب وتم لازبهلارب هل لار و
 ماش رار منا ادقا ها رفح سا ربع هدشهاک, سس اکع ترابا ول لصاطا

 | اشاپ رارج هدلاح یی دلوا هدکعا ما هنعفد كترضع كاج هلک ندنفرط

 ریلکا بولوا لوغذم هلا همت ییسهس رح *هوق یرملوا ايهم هب هقا دم
 ضصعب كردیا حار >| س دنه ٥و ی م وط ا ود د تيا ییارمما

 یدبا ر نا خي رغ دنس هطداحص كب دم عقا ۰

 هن رژوا اکعییوک یجب تالاوشهرئعصندک دنا لاکا نیر رم هت راباتود

 بصل هن هعفاد» اب وق ید اشاب رازج و مایق هكا شت آ یو
 را ریو بوط ید ندنرایک ریلکناو ولنا یهدناعل بودا ماعا س

 ۱ تعاسنرد یرکیو ۳ هراغلا قو تر = ا هم الشاب یا

 ه د هناا شک تشهدو یو رجایخ ۳۷ . روصحو شاوادت هلص اف الب

 عج هیمهلوا با رّفط هلءابالوخ 3 افا و شد رع هارو ځد هررابانود
 ندطایمد ه رزوا تهر وتک هن اڪج هنس ودرا ودنک هدانناوب و شمالکا

 یب ربح یرلکدلبا ذخا كر" ر لکا تب رایکزسنارف هعطقحوا ندیا تکرح
 هنیلج ك هنا ج ی هدافا نامه قرەلوا ران هدان ز كپ یک ینبدلا
 ید ۱ شابا فثع زایی

 واک وب هنافح نالوا شاردنوک هبا څا رازج ن ددامسرد هکنوج و

 < کا ۶



 ندنیفر طه رانا یدل تویاوشراق یرکبنع لناشاب رازج هدنع هیجان نو اق ۱

 1 دنرلدلرصاوم هر فرح لرد باغ اوستا و تاهت ءو و تاقا لیلی> ۱

 یسلاها ندنکو دا شال وا بلج هباکع رهنانه>و بوط یهداروب هوا |
 | هدارو رازسنارُف هلهج یراق دلوا شع ا ےلست تکل ها لایعتسا ی هنراءانوپ ۱

 هاکزار نداد "راک نار که داع س طو تويە هلو یشو یح هل |

 1 كوا هارد س ۵ زساارف هوسا نداکع ۵ دیلاوح و هکنوح ردرلش# ۱

 لفن هاکع راب وط یهدافمح ھل رزوا یرا طخ ا كسا لارا 'راکنا |

 نالوا یسچلبا 'ریاکنا مقم هدنداهتسرد كتیعسا راد کوہ یدیشملوا |
 كتاماک سا نالوا دوحوم هداکع ) انار ر ییددلوا شءزاب هغ ردارب ۱

 منظع رهشو هد هدا لک د لحرب راران هشیا ردقنره مدتبا هشناعم یتس هلجج ۱
 راتعه كاتشاب رارج ردلحرب قح هوا ریس یر هنس هدیلاوحو و

 دن راو دنک یرروصق نالوانکم یری بوقیچ هنپ رود لر هش هل را دآ |
 مدملا هع رغآ نوحماقمالوا ثعاب هنب رروتف ید یرانایلوا نکو مدلب وس |

 یکی رک ینایهسا قتل رط ككرلت وص كج هلک هروهظهدهعفادم نیح هکیدلاق |
 ردفلاخ هرکیدکی یرلباح نکل ردقو> یرلب وط مدلبا ےھت ھنپ لودنک ۱

 لیدنافسانوحما كمزد یراهب ولاش ردات یسهلج ك راهب رع بوطو

 كرهش مدلو لع بساشرپ یکم کیدستسا نکل مدل وا یروص هلا

 کک نمرالدنص هدفرط لوا ںوالقوب یراوص ی د هدنفرط زارب وب

 كوس هداوه ر یلناي هتسد ندنعلداوا نک كمروک شدا او قاش هب ییق

 بوشروک هلبااشابرازجهرکصندن و مدلوب لحر كج هل هدنابرغیچدرایک

 هد هدا سم عدآ رویش هنفرط رک د و زویحوا هرهش ه دیحاصم یان

 مردیا مارا هلب |مرلمدآ ودنک نس هظفاح كن ههلفرب وک عقاوهدنرزواایف |
 ق هزایط هنطا سز كنعد یس هءاقاغ يح هدر و مدتا هدافاه راو دنکو ید

 | هفرطو نوعا كمامک هبادعا رلب وط نانلو هدشورد ها لکد هعلق ۱

 افیحو هدافا ههبلا راشیاشاپ یک و دبا باوص یار یروص قلوا باج
 یکح اک مزال یرارلکح ندروصوا هسداراو قیاقوگر دفن هدنهاگشا

 | ین اتتسرا رم كنافح رها لع نوکو ب یدشٌملف اهنا هئسو دنک



{A ۶ 
 ۱ ید رلتالاو تایحر تواکهعوقو تافلب 5 ندیلاهاو بک هل روص وب
 یی

 | ح ورطم هدنلذم هشوکرب قرهلوا نارمحو نا رع یم و حورح

 | هیش . روّض>ح كندترا هانو ا رسا ردق گم شد ترد قفل سم ےکا 3

 ۱ بوم" ی یر هسوکز ار قرەلوا نل ءاشو ی مهم ندنراا هدک دارو
 ییس- هلج هسااراو دوانراوهراوه ردعت قابوشمردنوک هني رل: کلع

 ۱ ردهر دتا ما دعا بور دزد هنوشر ود

 | ردشعاهراق باقیفاصوا هد رج كل هترابانوب هنایسحو "دلهاعموب هتشوا

 | كني رارکسعزسنارفنربک هیافابهلبا شب ور وب ه-یاراثذخا ضرغارب ز
 | تباور رکاقوب یدیشالاق هنازب روخو هلایسشح و تالماعم یکیدعا

 | یرهظفامهساوا كج هدیااقباهدنناب یقرهلواربسایراتوب کا ینییدئلوا
 ۱ كجەر ولا صو رواک م زال قالاق ل طعم یرا دمر كن رک سو نوا

 ۱ ود زراتوط مالسس ورا هب واهساارق هن ا طر ۵ ہوا

 | لامیدو ه-با شرب وا مادعا یرانوب نوعا قلوا نیما ندن رها

 ۱ ل رد وانرا هلتس هرولاب وروا ردە رکنج روطر شمالدیشنا هد دم

 ۱ رم هکج = حالسه رزوا ك.ءدآ نسح الس هدلاح یراقدلوا مودر یو

 ۱ ناعیحهزادیم هلاتوعد هزدع کال نمو ثد رح یاوعد یک هراباتوب نکیا

 ۱ ما دعا اڪ راعي ولغاب ىلا كم ردقو كناذ ییئام ولعمو واهب رار

 | هنایشح و تکرحرب ز اوا لباق یوفع و را لوبق ترذحم سەر ویدا
 هنا داوا شابآ لالخ | الا هبن رەئ كبل الا هسا و رفو رد هنازب روخو

 1 ردلیادرب جدول

 نوڪ ا نوک لوا هک م هنوط ی .هزاب نحو )۰ سو كن هبراباتوب هکیدل و

 | ریاغم هطاتحا و یشدنارود دعا نو اوا شاروک قفاوم هنسلاو دک

 ۱ یسلصا ضر بويل وا تاکر .ا قده کس ودنک هفانارز یدات کر جوب

 | كناکوبلاح"  یدناالیئسا یسضارا ماشلارب و ماشنوت هلبار ست یک
 رکاسو یجەدا قیصل ساز دن . رزوآیس هنایش> و و رح ول

 ردژد هی«بط روما یرلماعتا حالسس عاسن هک دمر و ناج قثرآ هیمالسا
 یس هنارادغ تکر حو كنا هب هدیدش تمواقم یکیدروک هداکءاقاعتم هک.اب و

 رولس هل دد ردشاوا باس

 هدک دتناتکرح هب ورايا ند افا هل اوب غاط یسودرا هترابانوب هرکصندنوب

 < نوقاق #۴
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 كردیا تفقاوم هتروصوب یدواقترآ هشرزوا یرلت-اناما ند ەت رامان و |
 ر درل ڈا ملتی سو هلا ناونسا ۱

 ینیدلوا شابارمذشت ایاطخ هنتسلاها ماسلار 0 او هنرزوا كوب ۱

 هلبارانم هلوک نز لا هکر ژوا لس قحا تک رع هرلو رطوب مر هكا ا0آ ۱

 هلدرو قاب اشاب ر از > هکر دن و کا ید رطو عفد كن رکس 2 اشاب رازج

 هصرع هر راک هلهزب یسهردنوکرکسءرد هش رع ها مو ھ٣ رلق طءنرفو

 | نمر رەزا زس مز زرمضاح هب هب راح هلکنازپ هنشبا یدلشالکا یخی دلوا بم

 هل. را هغي طو هدنژر باووتاض9۰ کلو ع سم هدزک رلرپ رازسنامد ردق و

 تادابع د>اسم و عاو ومو زی نعاعادمالسانید رانو لوا لوعسم

 یسالیئسا شا ر ع رپ ارب رګ ود نوسانوط مرکمو نب نمهلباتاعاطو ۱

 ی اراصت و ط.و 2 و نورگوردکم مالسا لها هدودل وا لصاو هره یرب>

 زدراشلوا نون« سکمل ایدریاس
 ٠ یمادرف بود ا تک ر ح هذ و ناخندشد رع هت ر ابان وب هدنزوقط نو | كنا ڪمر

 رە نانلوبود هظذاح رماه دد دلوا لصاو ههر غ ىشى ا ھم دةم نیاح اب ص

 هل: ااروم لازج كر هلک وش راق هلب رکسع نءهلوکر ا دةم ر اشاب هللا دبع یسلاو
  ۱هللا دع وش رک هن هرگندفرط رک دد ر ەلد لازبج هد هرصیراک دابا را دت اهجن>

 .ردشتک نوایکج ورک ها رک ع ی هداتیعم ندنغب دم هلو ار دتقع هتمواقم یخداشاب |

 لمر هلباناماو یار بوهیچ ند.نغهنراپانوب هدنچوا یرکب كناضهر ا
 یسقلوا ميلسسف كن هعلق هرصاحلایدل یی هقاب هدنشبیرکب هرکصتدقدلا |
 ندک هعشو ن دقدٌملوا تقفاوء اکو هدک دردنوکر بخ هب ورا نوسا ||
 | قردلوا اغ هدا ز هراانو یی الوط ندو هل ءعل وا مادعا ی

 تعاس كردبا شذآ و اتدش هش رزوا كن هءاق نیلحابص هد اضر ےس

 موکه هرکصت دک دا رادهنخر یبخ بوک ود هلباهریچخ و نوطر دقهزوعط

 بورک هپ علق هل: مو واندشرب یرکاسع نساارف هلکءر و یسهدناموق

 جام مالسالها تیاهنو شلک هعوقو هلئافهر هناز راوخ كي هپ ەق هب

 شرک هلبا شوروب هر هعلق رارسسلارف هددسا را شهاب ینیراحالسقر هلاق

 بصغ ین راقدل و وافاو مادعاینالک هنب رلکواردف هحاص ندراف دلوا

 لوا یدیا ناضمر دیع هکیسادرف ههشد ن دنر داوا لوغشم هلا اد و

 ردشلبا م اود یا تا رک ال وس با هعط او حارق هماشخ ایخدنوک
۱ 
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 | علطءاک وب یجدوا بوقاب هلب رظذ ناخ هادهک قط صم هسیا زرسنارف
 | هشایرع هر زج تب اھ هللا فوخ ندکلک هرسصم قارآ یک ینيدلوا
 ۱ ردتلوا روع اک ر هدنه لع را و و مبط) ا كر هشود ل. د

 هنلاوحا كنس ودرا نسلارف من هلک

 | یی داوا شعبا قوس هنبرزوا ماشلارب حورمشم هجورب هرکوب ك هنراپ انوب
 | رفن كو یراوس ۳ یالآ تردو هدا اعم یا یس هب رح وڏ

 | تارق ماکسا ةاطرو ىج وط زوتلا كسب و یراوس قوزون یاب
 شال ایخد یاخود بواوا رف زو ترد كب ر یرداعج هرزوا قاوا

 | هعطد چواو توروق هءط لاو نيتفرف هعطقید رکج بواط هراب ردرد

 ثتراب 2 ندشافس هيلو هرابیدب نوا هلبا تل وغهراب ید و هب اش ناو ر

 | یدتسعا تکرحه رزوا شب رعیرغوط ندطابهدیسهفرفر هلق شعا

 هلبا لاح چ وک لر هب یتاهودوتآ لب رال اق نمسهربخذ نوکچوابوریشاشلوب
 | هنس ههطق شارع ندنفرط اشاب رازج هدنرالوصو ه-شل رع بولو لو

 | ربهل هل رانا رارف بوروک یرازسنارف رکسع را درب نرونک هرمخذ
 ۱ ندک دتاهرادا رشم دلکن و نوک چ واقر هلوا نون«بولآ ین هریخ ذوب

 ۱ رد-ثعروق قسودرا هدنه اکند یسهعلق شارع توشد هنرابانولهرکص

 یرلیصءب نده سصعیا ما رها شم بواوا رکسع ك زکسیدب هد فعلق

 هک دردن وکر بخ نوعا ییلست كن هملق هنراءاوب یسادرف یدیاهداروا ید
 | :رکس وبال شاب هکک ود یی هملق هلا هربجتو بوط هن رزوا یرلغا عاما
 تردن هنب رهاهجو هربخذ كنروصح هرکصندقدلوا دن هب راګ نوک

 | هدزوا قعچ ند هملق رسحالس هدنراکدتسا ناما ندهترابانوب هاکلک
 ۱ هر هعق ادم رارکت ندنرلک دتمهدنا لوف یطرشوب درازا بور و ناما

 | یوکسلا كب مساق نده رمصم یارما هرکص نوک یکیا بودا ماسیف

 ۱ هرژوا ۳ هک كلردلک هدادما هلا هناتحش> و رکسسع رادقمرپ

 | یرلذاز نمساا رف هک لوا وبا یداش نفر وط دگر قازوا نددعاق

 ۱ مادعاد روج ندرلنءهلوک هلا یرلپ صدا ندرلفغ اکو ك ساق توصا

 ۱ و رلع اذا جد یبهناهج یراق داوا شهرون اردا

 | نوجا یرلتیک بوقیج لب راح السرارک:بو اق مک*یس هلج قحا وا یول عم

 ± ندراپانوب ‡%
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 هرکص ن دک دنیا ه راضسا هقح ب انج هل وقوط همت رب مئب دساوت
 نر اسال :ربع یرانا هلا یراب نوعو ءهدیک هف ظلوا هکم دا مع

 نالوا مزال هدءنس راضح یایهدنآ نیماو ظوفح ندنرداسفورشیکلعو
 بودیک ردق هیآ ییارب نس هدیا ماقها هتنماو شیاسآ كنکلم کرد و
 هساا رولک هعوفو تکرحر یلدا وشراّق هرکسع هدعا رش هک داش مرولک

 ردعشع ر و ما هراروم اس هرزوا كما تبر یرهش هلا وکر توط
 هدنلو تل افکو دهم هنس ودنک ندنفرط سلح راّضح هئن رزوا ا

 ردشارو همزال تایم

 "ی واد كوک ره رار هلا هفاخا یب ه رمصم لاها هله جو وب هترا انو

 كم ردعاادل رالالدود نوسایک در هدلب"یصاقوالع هساراو یس هع رمش

 یخد هنآ ارجا ص.ب ج هلوا بجوم تیلو كمالسا لها یک

A]ید  

 فوئصو اا۴ ضعب نالوا رومًاعهرفس هاا دک نطصهو یدنقا یضاق
 هنرابا وب هدعب تودیک هه اک عج قرهعیح ندرصم مفاط مقاط هرکی

 هنورط هیطاص قرهفیح ندرصم هللا یالآ یوک یصسب لناضهر ید

 هدراغاطوهدرالوحز ۱!عدنراقدراو هر هيلاص ق جا  یدشعاتع زد
 ید هرات او هن رزوا یرلعتا راذتعا ويد کد ردتعم هراذک و تشک

 فوئص ید اراشا تد وعهرمصعنداروا هاکمر و تصخردش رودنک

 تایساهرکصبولا تب راهود كن رو دنکی بم هنو زل یرلیضءو ندهب رکسع

 هلءلوا تولسم تش ءا هدرالوب و a51 روک تب وعص ید فک زادن هيلن

 هنن رل لوا ن اسر بویلفاب هش رود نک یراض»ب ندرلحما قر هلوا قرفت»

 ندنغددلوا شهژاب هماشاکشهرصم هلدص ندنعیدل وا بساد هک نط صم

 كلا هدرصم ناو دقرهلوا بهاذ ه هه شه دنقحا دک نطص هراز سار
 اع رک ذلا فلاس هلروصو ی دیشمالشاب هغلوا تح عوضومیناها
 هد هسارل شک هرم هم رر ررب هرکصندةقو و ثکمزار هدنفرطیرع یه طظ

 هسا یسلاها رهه رد راشد ا ا تدوع ادهک نط صم هللا هدلد * طاق

 ردنا تف ارع هرلنا هدص وصخره ب واوآ قوا ًاءو سو ام ۴
 ندنرلتفراقمو تبو.یغ لرلنا ندرلقد) وا روت دناهطساو یرلنا هدنرلذلا هو

 ردرلثلوا نورحو ردکم

0 
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 یدیسهالاق ه راح یرغ

 زاح نالک هللا یتالیک حش هدعب و یکب دارم ح ورشم هجورپ هکنوچ
 هجرکا بولا هنفرصن هضبق نسهعطق دعص ردا ناشب رب ی رکسع
 اهد هعفد جاقر لر رلرکح هنس هیحأت احرح م ارهذ الادع) یرک-سعزا>

 یرلفچ هی هان یشرب هل.هج یراذدلاقزا هدهسیا راشع | هب راګ هلباررمسدارف

 رارز> طو بولت یزارنحا ندنه> لوا كنهنرابان وب ن دنع دلش الکا

 هك ب وُشاتوفیسو درا تلود هدو رط لوا هلغْلو | بلاغ ی هسوسو ندنف رطاشاپ

 ماش هی بوزو یقسودرا شات , رارزچ یسودنک مدعم ندزر ۱ مو” هرسع» |

 نام هدر ز در هر و رارق هنروص قلوا النسا زادنا تسفد هت هح

 موج هنفرط ماشاارپ بوبالب وط یبرک-سع نامه هلهجو ینج هنلوا
 ۱ ردشطا

 هب هب رفس تاکرادت هرزوا ڭغا تع رع ه هیماش راطفا هنرادءانوپ هک هل وس
 ۳ ۹ طوهلءج و باجر خذو نام*هدنرهدلد هیطاصو س: لب لب ارادتا

 شرب و یما+ش ر OPE = یو 9۳ 9

 هشب راف طافابو فرح ید ندع 7 زار هلا لاکا تاماكا 20 ۱

 درس دو سد رع یتیطا ده دوم كرهرب و ماکعا هلیااسرا رگسعو نوط

 كن هت راپ انوب هدن ابعش رخاوا ىدا شلواایهم هب هعفادم بولک ردق
 را یرلقدلوا اھم هتک رح هل اعاعجا هدنفر ۳ هیطاصو ساب یسودرا

 ین: رک اسع نساارف یک هدفرط 9 4 هلو لاج یظف ا طایمد

 یک هدننا وأ هپ ردنکساو كا ت کر ح ارب هلي رد ردب| یاعتسا
 هست هلو ردو ب واب دا بسرت 1 هرصییق یینافس فسا ا رد

 | بهم ھت. کک رح ماع هنرابات و لص اإ بوايغارب بسا هیافک رادعم

 یا نالوا یس اضعا ن اوبد هدب اضعر لئاوا هرکص ن دقداوا

 ناشوا بصا ي ارم ا هح دهم هللا ىدا هداز ىج مشد هداب ؛یعاق و

 ست و باسنحاو هیط,طو نس اغا یر ےکب هو یاد نط ہے

 ندمجاد مباب اباطح هب دلج لرد ا س لع روع 1 ا یا اک مزالرب اس و

 هلکعرب و رکسع هرلنا دوا بودب اقا ه اشا رارج رلنم هلوک ندیارارف

 راشم الب وط هدو رع هرزوا تعا دالب بب رم و دابعلت هدب ولک هفرط و

 < هسباوب
 ا



 مانح دشابصع لالغوا ناسا روط اربعا يا هساآ روان د ییراک> هدا 1

 هسیارا ره زاو ندنسادوس هیساقم یی دیناغع تلاع یردیلبا مور بورب و

 كروطاربءایکیاوب یی هیلعتاودو نیس هيدرارد الر" یرصم جد رازسنارف
 ردقج هبماواروصق هدنکرح نالک مزال نوا صیاض ندندصف ءوس
 سآ بسا هئسهب وست كتهداموب بس "هيل لزز مسد رف نالوا سوب طوف

 لفکتم یکجا مو هماشهدرب دن ی را ة دعا وا هيا ور دقح هلل واذاحا

 رادتا هنراق و بصغ رک س هسا روئاوا فی و جد مسو یرگغح هیلوا

 بورافیج هتسوب رب هسراپ هل رط هلا و نیسهدا نالعا یمجهدیا
 ردو هر یدعس هیلع:ا ود کا نیسهدیآ راعشا هروهج ی همزال تاصوصح

 راح ه دندن هیلعاود کالا اا هسلدع | برح نالعا

 برج نالعا رکاو نبسشج هلوا نک نوا ا ا "ییسب سم
 هسلا ۵ هنسداما تدافو نس ةا شکوا سد> رها هدب والوا |

 ه داما كنوبامش "هل ر هرزوا قوا لیلد هنغ دلوا رکشهاوخ كن روهج

 بیذکت یا افلا كنب رلتلود هیسورو هزنلکنا هدرمصح هللا هدانا ینفیدناوا
 | زدشع وا یا هماشوب ندنف رط هترابا وب ودد نیسک جهدا

 نالوازوءأم هدفولبا یک یی دلچاهزکد ماشو هلا نودا “لار هک و لاح

 هنداعسرد ظفلا تح هلبافیقوت یاشوب ینادومف رملکنامان ےس ر ورت |

 رکنا موم هدنداعسردهدناضهرلئاواندنفرطم رورو  ردشهردنوک

 هب ردنکسایسهیقسهلار ندنودامه نمس)هدنارب رګ نالب ردنوک هثسعابا

 ى و هک ,دخدل وا یو یتیدلوا هدنتس قتیچ نیل دهک ندای

 | یدک مزال تغارف ندرببدتلوا ندمندر دنوک رب ود روس یک

 سا ردا بوئلوا نیبعت یکرب هرزوا كمك ردق هسودارهلبانویامش “لاب رو
 دنشس یدعاوا روصق جد هدنساطعا كز هرم>ذ ن الک مزال هادو

 مود رص بوالوا فیقوت نسنارف مان ماشوب ناناوب ه درود نودا«

 اضنفا قوا بیترت یسارج ابلص ندنغب دوا صخر یک سوداچ
 كتبا ارجا هسیاردنا یار هلهاعم ولردهن هملعتلود هدنف> قحایدیاردا

 ردشم و ررخودد (یدلردنوک هلوبناتسا هعفدوب هرزوا

 هصسودنک ورلوا دیفم "یشرب هلهجواوایئاروصتوب كن هنرابانوپ هتشیا
 ۱ ندکهزاقاارار یخدییاشاب رازج نوعا كامب هروط هدرصماهد تد ەر



VT $هک  

 ینیدلوانالببه یرزوسوب كلا هد هسا شاک دیا لافشا یالسالهاوید |
 ص: ۱۳۹ تور ا الو دنک هر رم صم ياها تواوا ی وا۰ كن هلا ح

 راظتا زورهد د a دورو كسودرا تاود ندنفرط ماش هرزوا كجا

 را.دنا

 سا - رلیلذتو مک کیک هد 5 ی رود هل هح ووا لر قار د هک دااق

 و عک نرالا شبا هقوابا ر رملکتا یرازک د هدلاح یرلقدلوا

 قداس ۵تا وب اب وروا هتراباتوت بوا وا مدح روص# هدربص»ه جد

 یدرویمهلارم> ندشلاوحا كلل وساتساو

 هلیسساطعا هصوصخ نا يال هزسنارفر مان ماشوف هیرابانوب هيلع ءا
 تاک زا هنوداسم هلا ر نائاوب هدهب ردا هزووا ینیدناوانا هدالا

 هردن کسا هرزواكنک هتداعسر در ار هليا نادو د سو ردانالوایسبراوسو

 ردشلبا جارخا ندان ال

 توراو ةسریفاک ارهلوبام# غار هکر دوب یسادوء هصال> لار وکذ م

 هطایمد 9 رمسنارف راس هلسوا وسذوق دسذارف نالوا سو هداروا

 رمسهیلنا فاك هنطداح سرور ا و ةلبانادو ق سا رداینرلا وا لاسرا

 هل راغ ود هيسورو رلکناو ینلاوحا كنفرط ماش نکیا هداروا ناو
 نایساب و فالوب ا تساو یی ا هفروقو ق 7 رح كن ساغ ود هراع:اود

 نس>ندیا توو را ما هدنلحاوس روخوپاردق یارو ین داو> كنلغوا

 راد هب ا رووی :الاحو راوطا كلاود هبا یک هدن س دناموةربز تاک,

 با راشاق لوک هدهار یاشاو نیس هیلنا ق یداوح نالوا ماش

 بودیا ت اقالم هللا میسلما هدکتلصاوم هلوبن اتسا نیس هریدلب یکن افیفع
 كر زسنارف ناناوا ییقوت هدماش هلا یچس هعانقا یب هلءداود هدکلر
 نم دارم ن دنطبض كرتے مو نیس هیلبا فیلکت هلا مصم ینایبنس ةا

 غل دلوا ت رابع نادشد ان هل رز "ریساکنا هلبا رلزم هل و ک قحا
 هعداعم یی هیلعنل و د الاغ كن روطارمءا دیسور و هک هدر و نيس هیلب وس

 نيسه دیا مهفن یر دلوا هد تان تعناعهش رل نالوا هدنصوص>

 هدف نیش هشالاح کیش وس هلراول رماکنا هوا سوپخ نمرهلیا رک او

 لاوحا نالوا یر اح هد هاك تلود هذه ةلاخا بودی تدوف هرصم

 "لرت یرصع را نسنارف نیسسهروتک تامولعم هز راد هب هب رحو هيكل
— 
 م

 چ هدیا
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 هدف دلوا لسصاو همر یربخ ی راک دابا الیئسا یرمصم كرا نسنارف
 ؛ینالیک حش ندنرارواح دم ر کم aKa بواوا نوزګ ور دکم هدا ز ك 2

 | هلیفیلأت باک ر قاعم هداهج یضاو تح صو ظعو هقلخ یخد یب رغ
 رفنزوسلا هلکدا ت رغ قاس رشد هدنصوصخ قا وشل هکنح یالسا

 | بولوا غوشاب هراذا جد موق مع یی رغم قر هنل رض اح هرفسنیاس+نامصش

 عوش هدنرکدنا تکحرح ند ءدج هتل یسارف رمصم هدیحرلالخ
 هنفرط دیعص اقا هرانقلخ قوجر ندشلاجر هیراغهو ندنسااها
 قوز و یشاب هلل واهدهسیا راشعا رادتا هبهب ر اح هللا رازسنارفو راذک
 یسهلج ندر دلوال. اف قمروط وشرا هنا لا هیما ظف رک اسع هلرکسع

 كدا رم ایده رک جد رازسلارف نکل ردات انا ومرهش

 رکسع یلیخ هدرهلناع» كنو قفوا هلل وب لرکو هدرا هب راع نالوا عقاو هلا

 یدا رلش جیا عاش اص

 نالتسوهش اط یراهضاو ندنرلیح و لاق نالاق هدرصح تكر دار هجرکاو

 لاصق ربج قرەنلا هنسهب رکسع تم دخ هساارف هدنابعشلئاوا یرادقم وب

 در وک ندنوک ندنکب دم هلک یرادادما نددسدارف هد هدا یلشلاح

EREىدبا هدءلازا یرصنع نسلارف  

 جد هل -:ه> وب قرهلوا فات رزساارفیلیخ ندٌتلع نوعاط هداننا ولو

 سیل ار کد ديلا ص قلارار تحبولوا هد-هلو یدل یو كن هترادانوب

 كکب میهاربا یک یییدنلوا هداعارلنو هکوبلاح یدیشهاواهداعایرک اسع

 ی دعا ريح کب دتا هحوت هد رطل وا )رک كب نوا لاحرد

 هب هرشک تاکرادت ارګ وارن هرزوا كاک ندنمح كرل نسنارف هسا هیاهنلود

 را رح یدیاهدکمرب و تیوقت هسود را اشا رازج بردی بوما تاش

 نشت ییدداوا تاذرب ترد ودوش تبحاص هدیلاوحلوا اد یخداشاب

 ماس ثلارب و ماشنوتب رب ار او یار ؟ک سن رس هم حو رم هج و رپ هرکو

 ادل د:ندنک ودا شاوامیدوت هنسودنک یرهعطق

 ىدا E 3 نیم های هرزوا

 هلبااغاب را ۰ نحقرهلا ظا ءضاا هضف ەي سس اقا هیراب او دح رکاو

 روو م la اع تاود انا 9 ردن الب نا هم
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 دنایس نڪ هللا زواګ

 . قحو چوا شا نالوا شهلوا ترشابم هنساشفا هدهناسرت مدقا ندنوب
 كاهش قرهلوب مانخ یرهنیفس هبعوب ددع یکیا هللا نویلاق ههطقرپ عارذ
 لا ردنا هارد لو 2 هرکس

 * و: تالة چوا رد هءدد یا یدردنبا ملس هش# ی دا یرورمسر دو

 یاخرا مدتا ۵ *% هر ۳م ردع ندشابیکب یدلاط بودا س شوک

 *دع یدشوق یکتآ نسک ی ذلوب لول یک جوا * نوا جرات نان
 چوا هیبزد * و* نکیدلو ۱ ودر TE نآ # هرس هعط

 را دج وانو 1 دوو جوای ؟ شوق * و * وجد امن | یدتا م ہج تلف

 ردشابا مد °رزوا قلوا رات هە دعش ۷1 رلعا صف # aA ` یوس

 کلم اص م كب نیط:ط و غوا یلرھح ن الوا ی م هدول و قالفا |

 مس اع 3 قالا ۳ ندک دعا ت راسح در ک رد صحب سە هر هیات ود

 هتل یرب ندنراغا مظعا ردص هداشاوب ندنکم داک هدیا یدءدو طظ جد

 هدن داعترد رک ومدشناب 7 بواب ریدتا مادعا كر هل ردنوک هل رومآهر

 یسهدوب و قالفا اق اسد ر هلا طہص ه یر٥ باح یالماو لاوءا نالوا

 نالوا یهدوب و و نادغد ردشلدا بصدءدود وارر ھك یردن ایکلع | ۱

 ھنن رب هلا لرع هدلاوش لئاوا هلکعیا افعتسا هداناوب ید كب یردن اسکلع

 نادغب كب نیطنطسق هدارکب قنالسوا یار نوب اھ ناوید

 ردشلوا یس هدو و

 شاوا هدرورپ هدنوب ا نوردنا هک اشاب یطصم رادحس یسلاو هتسوب
 ل اوش هلکع | تافو هدانئاوب یدار زور تلود هاوخ رم و صاع

 هش و ردشعل وا هیحون هب [شاب ن اع ییرک قانا هنسموب هدنت اهدحوت

 كرب ا ةن ودنک قر هر ۱ انا ی راژو كناشاب ی هلی اتهیجوتوب

 ردذملق ناسحا یتا اس

 كز اشاب لانط» نالوا شبا رارف هش راد هیسور هدرفس یاننا امدقم
 شاپا تعافثو یروط ارعا هي سور نس اتا كن رغول هل وع

 نالوا یمأر ظةم هنس هدهع هلبااا یترازو هدلاوش رخاوا ندنغیدلوا

 ردشلروب هيجوت قااا نوز رط
 ( ماشلا رب ورصع میاقو )

 + كرزسنارف

 a سس ی رد تو است سود سس اتو و سوسیس
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 هدنتم دخ قلا دٌک للاطاس ناب بواوا قورعمودد یدنوا فراع ولوا ۱

 لوب ه داعش "هرع یدا مدّیهسم ید  Eهد رپ هلال ء ندکل, <> ەر

 كوچ خد كيیرو سی ون ههقو نیبءدلاب یدنفا یئوع یبهرک ذل و ۱

 یدلوا تافل رهظم ها تای هرک
 یدنفا فراع ولوا هکر دهدناهناسو را ةنفس و هد هعوچچ ىدا قلا

 هکاشاب اض فس ول مظعا ردصیدنفا وترب رعاش نک ایج هرک دنلوب

 نادن-خ یجادر ك هدید لد # یاطم هدنفصو كنا ردروک یزوکر |

 نی# كدروک نغیدلوا ناداش هرکرب هله لداشانوا*دروک نغیدلوا |
 ضر ء۵4: لا راشم بولنا شنا هدیصقرب هدنسهبفاق كدروک هرزوا قلوا ۱

 نکا قدم و رهام ر تاو ید لوا سەر و هر یدشقا فراع ك وا

 رعاشزس بور و هاشا ایض ییهدیص رکش رغ نم بو الغاب یتریصب

 را تئارق لزوک ندرکشداوا ٠ یدنفا فراع هلکعد 4: کد ك وفوا

 "نکن دن رطاخ اعطق هج دا ل ےک توبا تئارق هدهبلا راشم *ههجاوم
 | ی دفا وتر و ندنلاعفلا لاک ه دنایکت هدیصق اشابایض هلکهالک ضب رمت |

 | هب هد. صف یت داب هل ديما ناس>ا ندزب ارب ز شکار هاش لزوک هنلااشام

 بر اراتخ | یصءقطفا قج هروا هرمزوب ىز کل روك بوبم هلون دقاق

 | رع «نمروضح بو ریو قرف کی نکل یداوا مولعم
 | ی ا ههرش هدد راو نورف» هدص ۰ نکا تأ رق ص وص+ ابو کلیا

 ادعام ن دسنکب دما ناسحا .داج د یار هلکع:ا ساهت بولد

 شوخ یدنفا فراعولواو یدلبالزع ندکلیح هرک دن ی یدنفا فراع

 ندنفلیص زاى اغا هداهسلاراد ندنلصایدارهام رعاشنیطقو ۰ رسا

 زوس هاغا سنردا نانلوب یساغا هداعساازاد ن وکر هلغلوا شبا ت تود

 شعءد رواوا هراق یزون نوا مارب نا لب وس نالي و

 ی هیضقو یسودتک نکل ی دابا لزرع هلا ل انا هن زوسوب اهانیغلوا

 ی روهُشسم لثمو هدروضح كاغادک یدارد ها لفن هدرخا تروص

 ناب وسنآل.یتوک هذرع بواک هع رطاخ مکیدلىاناسلوچ نکماردناهوفت

 بویلوا نک« یسقیل وفع نکیسثابوس هلی و مديد راب وس هن یتوک مارب
 | یدلیا ۳۹ هله>وو نساطخ و ديلا یوم "یدنفا یدلىا لرع یبارهق

 ی دناکو یکا زسا ریصدوا یدع هاوب یشر هنس هدام اشاب فس و نکا

 < غیا 0%



 رد علوا زای 1 هیلع ھاو! ید هش رافاحوا ترف را رح ۵ دل اول ۱

 بیل

+ 

 | هلیاراضحا هن رانوبا- ۵ روضحهد هراس ماناو هکر اہم یلایل صعب ورایست
 شورلداراع؛یااطع شخ هدنمشعراکذا و نیمآ یاشاغ
 هدن ران یرلتاو د هزنلکنا و هيسور هلا هیلعنلود هرزوا یییدناوا ناس هد الا

 یرکب كبچر قروب ماتخ هداناو قانا هماندهع نالوا ےظنت تسدرد

 رد دعوا اضما یر هماندهع هرملکنا مدرکس رک: و هیسور هدانا

 رونلوا دارا هل راتراشا ( ی ) و )٩( هدرب ز یرلتروص
 | نواه همان هنکاح یافهدانئا ینیدشلوارفسنالعا هش رزواوا هسنارفامدقم
 ۱ هلا لاسرا نوا همان ههیلا راشم یرط ید هرکول یک ییدلردنوک

 | تعنام هنلق هرخد ههزلبج نالواهدندب واءرتلکنا قرهلوا نا تر

 | هسنارفرار هلا قوا حب ورت یتراج هدرلفرطاوا كلوا . ملکناو قماخاوا
 او راط>| یرلصوص كلداع اس یبارحا رج 3 دو رطوا

 | هبفخ "هدهاعم هعطقرپ رکید نالوا ےظنت هلیسجلیا هیسور تشب ندنوب
 کالا یک ینیدنوا ب اظ ن یدل لود ف ا الا یدل هب اعا

 | هدزوا كأ تکرح هبا یرلبآر ماعضنا كدیفر ط قرهلوا لخاد هر هسورح
 ۱ هلزوط اردنا ها ودرار تک ر ن درفت كي ناک قاود هنسور

 ۱ فرط ك ايعا | رابعا ندن و ییدتا رور هثنیک باح یادش رهن

 ۱ رد حا وا دهد یساطءا ندهلع:اود

 ندلرلتلود اب رتسواو هیسور هيل دناو د امدقم هک ر دن د همعتلوب لاوحابّئارغ
 دیما هاعاو دادما ندرزےنارف هحاطا یدلوشراق هرانوب بویمهوا نیما
 | ندفرطر هیلعناود قرهلوارمغتم یسهفتاوپ اب وروا هدنفرظ تقوزا نکردیا
 I *یدابا ل رازسنارف ی رمصم هلیس هلاعا تلاتلود + هرماکشا
 ۱ كنس هعطق لب ها مور ید ندق رطرب كلا یکیدلبا یعاسم قرص هصرب 2

 ۱ هر هناهتسا ند اود هیسور ینلدنوحوق هداب ز لا نوعا ی رب هطقاکک صا

 ردوا جان

 | بغار هقافتا هلبا هیلهتلود یخد یتا ود نیت ایلیعس یني ایناسا ك وک
 یسحلبا نیسان ,اصس ی داوا و گم نعهع ی او ن دنعیدلوا

 ۱ : راددل وا روه ام هوان أ داوم ءږااکم هلافلو دوا نب طط

 هک ید-فا قراع نالوا م سم ه دکلیح کد لوب ورندهرفآو دم

 چ واوا
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 ام له

| 

 فر
 یبرع هدندمزا هسا ضنا دادادخ دادعتسا نالوا یترطف زوک مع ردا ۱

 ی! رطو كرات یهود برو هاج یاوهو شعا قوفن هتنارقا هدیسراقو
 لیمو ک هب یل ورد تده هدب ولومهاک رد قردلوا كلاس ه هفوص

ِ 
 توه هرایط هندارتفا ی داموردب یدبا شک ه هنود هرزواكعا هج

 ید یدنفایاج هل رلع ازای یتسهداعا هلا ب رفت ندنفرط یدنفایاج

 راد هل وب زدادخبرف لصحو اوسامكرت نک دوصعم هکنوح ییسودنک

 تالد رھ رد-اک دزه رابط صا هب هلح بعاتهو راتخا یرفذسابا هد رغ

 یکی عقاو هدرکر اوجو برق بوراو هداعس *هناتسانالوازکسآر طم
 ابحاو نارفاو ل٤ اما رکفیدلوا یط التخاو سنا قو ام هدنهاکرد ود
 هاش رظوبد ردکلیا هلح لیکن هلا یشن ورد کالسم رابتخا هدنسهرانالخ و
 هرزوا یرلهبثث یاطتعم بواک یخدوانیکعا مازعا هتداعسرد هلا مالا

 ندي دنفا ىلع دیس نالوا نیا تس وب هد دس نا ولو« وف کی

 یهدانعء؟هلح نوکر ك مام هلا تروصو یز مغتو تبانا تسد ذخا
 یسهناح وا وم هطاغ هرکص ندد داوا نبش هرختدهر_ ه دژ هلر,دنالییکت

 روه شم هلا تفرعمو مد دنګ ا هيلع قرط مش اشمو ماکب ملا حش٥

 رعشوا ) ندهنامز یاشا نکبا دعسا یراصاحم لصال ان ردشالوا ماش و

 ازارنحا ندس استلا هش رعذتم ما نالوا رهظع هنأ ( رشا هة
 ردشعا صاع بلاغ ندهرکص
 4 هب ولوم ءار شو یس هموطتهرب هددها قعو نس>و ییاود با ی

 "درب زج تاکاح هندسو یس هلاسرو ن دفوصتو یسارعبلا ةرک دن سف وص#

 ردراو سرش هئسل وب
 ندئس ردم ی ودم كاکب یرو سیو هعقو هرزوا قا وا ے رات هاو

 عارم ( لاح لها توبد وها هددبااف یدحوک ) یدنفا لیتدخ

 ر دانت وس

 ینبداوا یکسا ندنس هل ج كد را هناتسایولوم یک دن داعس رد یس هلا سا هطاغ

 یر هب رت ك ەارک ەز عار اسو ید فا لعام | یو رها ىوشەح راشهدننوردو

 ت واوا بارغو مو زر شا هکلب وبار قرشم هال | ةباغ هدلاح ید دنلوب

 هجوم هلیس هداب ز هبیدنفا ب او بستم هب یولو+قارط ها ماسناطاس

 را هیطعوت ون هبیدنفا باغویدیشهردت اشنا اددح ی هکت ندنشدلوا
 سیو سم ی

 موسس جسم



 هوس سس
 سس و

> 
 هاشا رازج ا تبع اان نا وآ اتوا نا هدالا

 اشاپ ےھارہا ی سلاو ماش هل رظا فرص ندنا نکیشعاوا رک ذت یهیجون
 هلاحا کلر ؟تسع رس لحاوس ید هاش اب رازچ ها دوست هدنسدهع

 عرسي واد ءكلاشاپ ھا ربا ند فر طاشاب را رج یا یدیسشعلت

 دراوت تار ۳ هدنفام يس میس ایر قز ندا تکل رکسعرش هلبا

 بست ارظذهش رادتفاو ذوفننالوا راکرد هدیلاوح لوا كرازجو هلکعا
 یجب نواكبجر ہلکلروک یک ریه اک | یکلرکسعرمس رصد لافا

 هل اء ہو ماش و جاح ت راما هل سا رع كناشاپ میهارا ین وک
 رارح کلرک سعر سصعو یرلو اس ساباتو سدذو یرلتلابا سابارط

 هلا عوبشاب ر رادتفالا یودوخا ودنک تاذل او هیج وت هنس هدهعاشاب

 سنو یدارویب ةیث و هیصوت:یلاعرعااب یسغ یس هن صالحا لرصم
 لهضفرهوحو روع” هور بولر ندراکروک ص و بص# هوا سافت

 یداردنوک وتشد تەحر 5 ص لا هتالر وهاب ددعرب

 4 ۵3رذرب ناثلوا تار il ر قط ص٥ هسوک قرمصتم یاس هلاحر هدر و

 هزاشحو نوط كح رکا 2 نده. ۱ رد قردنلو ۱ بص عوبشا

 رکاستع نالوا روم نک یندلوا لصاو هنفر راس تامزاولو

 هر رد کسا ندناو ۵ "یا یر a یرغوط قرهلوا راوس هرا 4بقس هلا

 رومأم هرزوا قهراو هرمصم هریاخ اب هللا اشاب رازچ بو دنا راذک هنس ەق
 یدادیا

 هل وا دراو یرم> فو كا دنفا زب رع یسعایا نر هداشاو

 كيدا ندشعاهلح یناک ادهک و ندنوبامش ناوبد ناکحاوخ هر
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 یدنوا ب بلاغ یش یسەاع وو٥ دطاع ینوک ىلا فر S طبی

 لند قایق نوک لواهنو یددیک بو هح نداق ا 4

 یدّسا اس : راد مزرع جد ك نابعل ی شب یولوم 1 دا قرهلوا

RELهد ن 2 هد کش یعوین 2 و ی ۳ هلا  

eشزرو سس اف تار ردشعسود 2 را دن" دالو  

 ٭ كردبا ل



 یرسسکیلاباقاطا هل ترازو 2 هر هنسهدهع نوګا یون تب وە : قرەلوا

 یدلرب و یغاج
 یسهدیشود هم رکم دبعک نالواداتعم یدب دی ند هیلعتلود قرط هنسرهد

 لرصمهد هسلا ش رک هن اوا لاسرا با رص حاج و لاعاو می ہد رم صم رھ اف
 مزال یاعاو مس ٤ زن اهم هنس ول هلل سح ینو هد وا هساارف

 ترشام هللاعا هدنسااوح ناورداش لس رش عهای دجا ناطلسنیک اک

 هللا یالآ ینوک ی شرب نوا كبجرنیفاوب ماسدخ هداشاوب یدبیشک اوا

 ریار,هلانوپامه رص ییوک هبنشک مپ یسادرف بوتلوا لعن هوبا یارس

 یدنلفرا ما هرادکسا

 هطق كن دنفا یراسب دعسا دح یطا طخ قیلعت روهسذم نوک لواو

 یدنلوا كح ندلاع هفیک هلا یدوعوء لحا شارت یدوجو

 یراس فصاو حولعم نیغ فص ید ایراسد هبلا یو٥ موح رح |

 قرەلوا یرثا هند هاب تردقتودنا دا و هدلاح یی دلوا راد هنعر

 | هدد مو> صو شزرو ا قیلع هلا یراسا تسد هد باس رعص

 لوطد بحاص ه دعیلءت طخ هلا ششوکو یس هلعل و قدم ندهداز |

 ردشلوا ادب وه یسهبلغ ه راطاطخ هاب و |

 ره لصاو یراهتشا كلکرب رصو مور داع ضع مصع نیطاطخ قح |

 تدوحو لاح كن دنفا یراسب یدنفایلو مالسالا مش نالوا موز رم

 قءربق یر رادکتسا فنا مزب یتاذوب ق> باج هک دروک ین طخ

 | دیازت یترهشكنیدنفایراسب هلهجوو شارد ردشهردنوک نوا
 یب رط هلیبسح قلوا راکسوه هللو ق ثمن دنس و دنک رک وربغص كردپا
 یاداطعوت ون بواوا یسهجاو>خ یارسو لما لبا هلیا هیتر عیفرت هدا صو

 | ,دندنصعراکا هلجو هدازا ندئرورمص دیق قردلوا لجو مرکم هلا هنس
 ضرراوع ضب هثلیلع دوحو ورب؛دنفور  یدیعشلوا هداز یراشعا |

 | دب رددغاک ) قفورپهدناواو قر هل وادت ش۰ هنو ڪک ندنوک و ضم
 ردشاوا تعارف یوُماسد نداق e ) تسکش قو

 | نالوا هلبطخ هدهراس هاو دب امم ههن ندراک و نیطالس هب رخ اا
 لزوك هفاصأا فراهم فالخا دناوفلا بحوم تاعطقو دناصقو می راوت

 ردراک دان



 ی ی ی ی ی و ی سس و و مس ار سم و سو حس دود ور و
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 | ماع رفت ید ییسلاها یر اضف ی واس ندفرطر و لولد ندفرطر

 ۱ لاها هدک دنا موکه هن رزوا هعثوا هلن وف ع وج ی وروس قرهلوا
 واشاهرزوا یقعاشانادرفنم ناک اکو راد ط ینعج قرەزول نا توفیج

 هدنفلن اعا هعف ول واک ن دقالف | یشابب رجوخآهدعب_یدیاراشلاق هثب راشاب
 رادتا هر هد اش رھا هرزوا قعاعارغوا یراهناکب هبهدلب نوردو را رعتسا

 1 یراداا هحرد 4 یهاشدا او ك:سااهاهعق وا گالد ۳ ردنلا

 تجوتریضراتا ی راکدتا زارا ہےاس صاح یدو E ورش ەھ جور

 ینایعا هوانا تولا اد اص ندنناوو كنشاس رحوغآ ردتثم هلا

 | ندو قباس لاوتهر طةف ردا مایق هنسهظفاحم كنکلع ناک اک بولوا
 ۱ ردنا ضرعت هرزوا ترم ؟یراهق ر د ایفشا هر ص ندنما رها كس ودرا

 ۱ یھ و هدنرفس لغوا ناب ساب ا كن رایلناق یلد هعفواو ندن داوا
 ۱ هنفا رطا كهف اولا وایان نراقب دئاو شمل وا فات هدن اهر را ايهشا

 ۱ الان لک ردم ردناب ید را هلو ددعتءو وءنارش هده نور وج قدشخ

 یک ہدلفر طظ کیا كناقلا ى“ ام هش | واغاط هيلع ءاش . ردیقاب ی راثا 5

 ردرل هام ۳ ک ےس هیصد درو رکا ا ۱ بد طظ یارف 9 و نادص

 قش عب اق و
 | شەر ویس هبنر ئال لبا هتروا هن رازک لص هیدنداعسرد یتاودهرلکنا
 هدیااع ناود یتوک یلاصیتشب گر ۹ كر آلا یداج ندنسددل وا

 یدلبا nê ےس ھه
 فرام هداز یرد قیاس مالسالاعبش نالوا ین هب هسورب مدقم یآ جاقرب
 وعهد جر "هرغ هرزواكعا تاقا ےس هان ج ان یهدکب یدنفا

 یدنلوا قالطاو

 باما ییا راولها هراضف بویئاوا مارا باوت ند هلهح هدانناوب و

 بوی وا ماست هب یصو ما| لاوءاو ك٥ الرب و تعزالم ناصالب و قاق

 را رکنیوامد نانلوا محول صف هلعرش هعفدر و قماوا عضو هنات زار
 یک قماعلوا هبح ول ر هه ات یرلت 4> تباط>و تهاماو قماملق عامسا

 یدلدیا عضو هربخ تاماظن ضوب

 تبار راهش تواعش مقاطرب هدنرافرط هسورپ و ینا هجوق هدانا وهن و

 رومأما شاپ نیم دم رس قصت یب اهحوو هل رللوا داسو و ی زارفا

 ویسی بم

 1۳ قردلوا ۶



 بوی هپ راح هلی رکی دکن اضعب ورلد الخان هن اینط یاوا مفر هدن ژرط
 هلروصو راب داو اردنا طض ک یککا یی ۳ هدب كل ك ولغعرلاک بلاف

 قور یک يلد ۳ مت و تاغت د قنا وانابساب توج ندو

 كن اشاب ىلع لیئاد همت یرلفرط هرومو هنا و كالغواقاب یناج تاسو ||

 یدم هلا ههاظتاو طارصذا تی ىس ةد ینا مور

 یفرطره هلبا 1 هباروا قرهلوا ی 5 هو ا ایعشا a . یس دو ی دوو

 هزا درهم قل اساایناک یسل اھا ل طو یدلواروبم هک اورذ رج

 رابدلوا هدکجا تربغو هظفاحم ند هلاک نب رءدلب هلتک رح هناراک ادفو
 ییدلا هم تت یاو قحدوز لبغوا یکسر هکنوج

 ا قلا هنیلدت ر ده ی 9 ناعلاب جد اما فسو یل هڪ وقرب

 یاہعا هعت د: ی دیشلا هنف رمصن هطف یتسلاوح هنواب یح ب ولو

 یاغابوا یاح هن رب هلغاوا روماب هندناج قالفاام دقم هنا یاس رحوغآ

 نورد هرژوا كم ند دعوا لردا نالعا نول دلوا قبرومأم هنف ط

 هلته یتیدلوا سس هل تعص ی و لود هدقدلوا كح هریک ههداب

 هر دعوا هاا أ فس و ا ولو هدلدو ت ۳ ا بولا جاح

 اح هد ما لوا هرکص ندکدردشارب هرلذاخ و هرل هاج نب رکسع یک یکیدلک

 نده وجو هک ول كح رو تشهد و ف وح ا هلا مادعا ییغءو

 ردا نا ود هع هل ٧س هل جج هرزوا كجا ترغ ردق هب هحرد لوصو ناب

 اغا فسوب هدنرک دا موه هخ رزوا یرکسع كن اغا فو قاعغالا

 یدیسلوا فلت یربکا كن رکسع هد هسلاشعا ناب رک ص لک هلارارف

 اشا ىلع وان هددسلا شاوا ین ايعا هو ۱ ا يس وتوو هلن روصو

 کا مادعاهلا 4. اوا باح 4 وا ی ار هلو
a سم race 

 كاتا دچا نالوا یرطات سسدش لاو لغات یراق و

 ۱ هد دم ناو 3 ندناو ی دا دنا تام درب فال نک رلتهج راشو

 هئلعوا نابساپ راص ناثلوب «دراوجلوا هله وب یدراردبآ ید توروا

 ۲ هراوو یتع"ند هیلعااو د فرط اغا فد و هدانا لوا هتشا یدیشعار لیکو

 ننی ءوس كل اغا فسوب هللج یی رلتلک ورايا كنکلم اعا ناهلسوتوق



 1 نوک“ هرک اذ« داوم لب هدنتدوع هیهوحار ناه كرد اے ماشا نادومف

 | صرص هدوو>ار نو مو 21 هدید ورو و توعد هلرلاسرا تار رح

 هش نوکرب هر کص ندک دلتا تردابم هل فغا نو ؟ یار هل.تس هيه یاد وف

 ۱ رد یا کا هللا توعد ۷ تا وق و 6 مدنی ید ۰ رکاذم داوم صعب

 ا همدخو عاجاداتعرپ اد الا دور یزاه م | 32 قر هما ۱ قو زا رها

 1 ییددنلوا بار هد دلاح یتیدكوارادتا دماعط لوا بو دج ۰ زىخ

 | هدنراک دشا لود هب هطوا ایم یجاقر ن اس هوس اشا نادومو هرژوا

 | بوقاب هتسهفرا هلا ساسحا ییکیدرک مدا هب ورګا ندنسقالااشاب واع

 | هدنآ یکیدتا رظذ اما هفرط اشاب رکسع را كتر وک یرانا
 یوتش يل :وشر وک ۵:هح یتلدلوا س نیک هست هدنناب ود ہک اشاب رکن بم کش رصف

 ۱ تداصا هتک وک یرکندو هنس هره> یر لرد وُسروُف هدق دتلاش و ه رژوا

 | هلاالا یکدنناب بودلاشو هشوب یوتنب یهدنلب هلاناجلوهتجم دیا

 یرکسورس هنر ؟زلا یفلاسنال وا شرک هب هطوا ن هکیاهدندی 4۵1 دم

 كي ۳۹ رجالا یداج یعوطعهرس راشعا ما دعا ها موی شب . رزوا لود

 هامور هوا ة3 دات و هدو دلوا لصاو خاطره ی رک ییعلانوا

 3 هشت نوک چوا
 یژافو دیفس رح مدقا ندنویلادا یا مور نالوا لس نداشاپولع
 نداشاب نام درک مو یو : هراشات ن نزن 2 8 هن ز ناب اوا ب صا ید: 2

 | لوکیو هیاشاپ نیسح یققرصتم یا یلویکیت تانا سلس نالوا لح
 ۱ هدناواوو ردشلرو- هیج و هراشاب قط ص دیسی ده شا واع یا

 نیکعا نافو هل دوعوم ل>ا لولح اشا نیدلا م |[ نرو یلظداح ۵ ن وخ

 هرکصا دق داوا لئان هترازو هبتر ارخوم نکنا یشاب نابکس لصالا یف
 ی هر ۷ |یدا ج اشا یخ نک نالو ا ا ءور یرازو

 راک

 رد دا بصا یظواح نالو> هل رازو یاها هدنرکس نوا

 یجداتشابپ ناد وق هرکص ندنم ارهذا كنسو دراندو قیاس لاو هرب

 تاک رادن نالک مزال نوا یی رفس رصع بویم هروط هدفرطاوا قئرآ
 هم رزواهعذوو و .ردشاناتدوع هد اهسردنوجما لاکا كن هب رګ

 یس هنایغاب راوطا كلا بواوا الا ود ی ره شو تبص كاغوا نابساپ
 كل وام فاوط یرلنایعا لبا مور فرط قرط لر دا تارس یجد 3

 گ هدنزرط
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 ه هباغتم نایعا راسو اشاپ یلع یلنادهنو اشاب واع درک یک یی داوب
 یزیک اكرالواندشن اکراودرا هل راع الال دتس|ندنلاحو روط نکج هلک تب و

 ندای امك ڪم عاضوا كزاشاب نیس هکیدل اق عود ) رسا ین رفظه ا

 | اجراخو الخاد كردا نت یاالععضا كلا کدر اکا ءب نالوا ریکلد

 ندو یشا ندرلمس والثم و هتشیا یدرازالو الاخ ندقاقنو قاعش

 کو اا ر ولد نوکر هلعءان ید الك دهدلاح یارب یسودرا

 ايهشا هقرف ر ندندو ةعقد نک ږدي هوم ودنک بولاق نکل ا اشا

 هنفر طاشاب کیت هدءد و هان ولسا رم كناشاب ن نا اوک ورا ۴ بتوعیح

 یناشیرپ رانا ه دنلوق اشاب رکسعرسو دیهش اشاب ناعع هلک | موعش

 ۳۳۹ ندک دعا دادءا تولوا رس ۳ داش اشا ولع هدانا ینیدلوا كيدي

 یان ندکعاف, ووهدنناب و دن کس هلا عم , ید یرلنلوا كح هدبا دادما

 اققا ناشی ر و مرهت» ودرا ناسا وا بار "لاتا هګ وب

 ردشمک بولوا !بهووراکاورافرصم
 هد والد وط ییودرا رارکت ندنغیدلوا شابا برفناش مسو» هکنوحو

 یرلمالو هجرف هدانز كنایعشایراب طعف بویاوا لباق هرسصاسحم یدو
 هلیس؛و | ندلاح یاضتفا یرللوانیشذاتشم هدنراوج ندو كرکاسع نوا

 ندنربهرزوا كار دار ها تشه هد هبسانم مقاوم بو ع اط یرکسعاشاب ولع
 درهم نکیشازا ف رک رس "هر کت هثس ودنک نوا یساعات ر=

 تدوع هءو اهلا ناخ سا یرکسع هداس و یراوس ردودك شل نو اتویلوا

 هد هڪ وقرب ردو نوک نوا ش و هد یسهرک اذم لنص مش هدعل و

 نوتو تع رعه هجاروبا و هیاروا کی وا هی یا فو و

 ندخرط ریو هلاسرا هی هیفوص یرکسع ندحوارب هل لر لود نم نوت

 یدیشایا ترداص ههر اع هلبا ییغوا نابساپ

 بوقیح هلا قناری مریم ندنتمماشابنیس> یلربارج لصالای هکاشاب ولعوب
 لط هیارفف ردڈ وار ھش ود اشاپ واع هلردسح قلوا نددارکاو رب زو هد!

 اضفالا بس نکا مولعم یسهنایغاب راوطا هتاود قرطو یسدعل و

 هحور ید هرک ون یدر واک هئاوا قیلعت هلن وه م توو یسارج یارحا

 یخدواو نیت قناه اقرهل وا بس دنمارهدا كنسودرار ؟ینیص سس حومه

 شیدوحو هلازا قنرآ هلکعا نمد یی داوا هد تفرب ۳ ۲ یلغوا نایاب
 ین سس

 هک عباس ۶ ۱
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 OES یدنفا ی سودرُف قسسا تاتکلا سبر ییا عطه رب 1

 هدکع !مادقا هر رکسع ندف رطره نوعا یرفس هساارف هیلعلود

 ها عانتما ندکتیک هرفسو روهط زا روز ماطر هدکس الس هدناع یتلدلوا

 یننرکیدو رظان یدر ندنرل | | دیلقت دن ۵اط یلغوا نابساج يهدندو

 شاپ رکب وب ایسلاو كالل راعاراسلجا ه هنایغاب راوطا یک كع اناعا
 افشا رار هل .هلح یسوق ردا ب اج نایک س ردو كل چوا ندحراخ

 زویکیا ندایعسا بودا A اهم هح ھه ؟زوفط نوکز وهط أ مو هب رزوا

 ردشل ریدصاب هنتف اذا یرلیض» ندرانلوا قا واو فالنا یردق

 قیاجراح هلل وا ا توأو | یی رپ 4 وكاد ىس و كالس وبذا

 یشبا لخوا نابساب دوا هدنفورب قسد راق هل و یدسا وا ش ءالر : دصا

 بحو«یسلرید وس نکیا هرارش كلذ يلع ءاب یدرواوا هام ےظطر ۳

e 

 مت ناب E E ك

 هل رق س هساارف هیلعالود اقا ( ییندلوا اش ےک وتو هب اعاودراوب

 هنس و قا ن ۴ و تب وه د هدرطو 4 >> یا داوا لو تری

 هن . وشعاتعز ه هنس روم ام رک میسااو هنسو نوح ا ی هذظداح كور ط

 ۱ شن هنا اج های نالوایص«یخجد اشار ىلع یلناد هس ید ناو ند.سو

 فءض ز ار هب ود را یک اکفنا ندب رکسع رس تیعم كرات وب و یدا

 هساا اشابنیسح ارد نادوہق نائل وب یرکسعرس ودرا یدیشمروتک

 هد هتسدا تادرب درتشرو لقاع | رذند هئن المص ف هطصااح كن دنفا مدام

 لقاغ ندنه افدو قدامح كن هیحراخ روم | بواوا هدرورپ هد ونام نور دلا
 تسمه 4 !لابقا فو لحار هلیسح تل هب رک هددد رح لاوحاو

 قکرح و عضو اورپ ۴۱ هزهلوا تان د لا یشانندیهاشداب هج ول طرفو

 ۱ ی هب رک ع یاسّور یمیدلوا ل ةقنم 4: هح ل دلوا هل ص و> لو

 ۱ نا تو: هد كبأ یس ام تعالمو قر هلا bb یک مظک ۵ روک هخاحا

 8 هنلغوا ناسا ۲ هل دس> قعرس و د دهد د هلا نيکو من راها

 کو 7
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 یراوسكب قلا یی اشاب رانییغواهدنطساوا یلوالا یداج هرکصفدک دتا
 با ج ندنس دقرا مرا هداب كم یکیا جد یسودنک نودا قوسهلا

 هدک دا موعه هن رزوا رزسنارفندیا عاغجا هدفارطا هژورب كرهدیا

 ه)الازهجرب یسهیقنو ربشعس تشک یزنکا كرازىسنارف قرهلوارهظمو بلا
 فویسلاهش ویشا نب را هعوط سۇر كرالونعهاشاپ لع نیفاوا رمساربارب

 هنس ده ءافاکم هلکعا ۴ دقت هد اعسرد بور و هنن رللإ ارسا نالوا

 . ردشلرپ و ترازو یالاو ةر
 هنن د هیلعتلو د هعلق ترد مان ود رو و هشیوو هعرا وهزورپ هلتر وصوب هتشيا

 ردشمک

 تودنا ریست ییسهطا هفروق ید یرود نیتعهنم نیتلود هدانئاو و

 هءطق رکی زود چوا هنشب ندنامعمو همتا قوح رب هدننورد یسهءلق
 سونا جوط هو طو ر ی رکی و بوط روچت 4عط نرد ناسکسزو وحوط

 ردشءاو نواه رو هعطق جوانواوحوطهعط ییاناسهطو

 هلن ذا كل هتراپانوپ نسنارفر دف للا ن دنس ود رانسنارف یهدرصء,دناوآوب
 هدروقاک ار هن ر ندن را هنيه هيلع تاو د یاباعرهرزو | ت٤ اتد و ع4 هسا ارق

 یاخلا بوداتعرع هنناول هر وعنا عقاو هاش زفروک ك دودو ا هنس هر نج

 جا رخ هدسهرب زج سونهسیرازسلارفینادومق ی < هلةلو'! فلااوھ دھار

 هدارواة ل ص یلاها هدن راک دارابخا ه هرب نج یلاهاةیفخ یفیک هلیالاو
 لئاوا لرد ار ماو ذخا یرزسنارف قافلالا هللا شواح ن نسح نانلو

 رن یا هللا شواح ن تی هی راکد روتک هداه سرد هدەرح ۷ یداج

 زوتدتنادوق < فسا هحوق سونفسو ره,طعو ؛اروک و كالح دم دآ

 نانحااناطع دک 4 اتوشرر هتس هفناط یر رفن ر یر کیو دیلی هل لزوک

 ص كنهيلهدلود هب نالوا نداراصذ هغ A شا روب

 ر د_ةلزتسوک ةافاکم “هلو ھلن رلثاوا راداب ه دتمافتساو ق دص

 هننامزاوا لاکا كودرا كحهدیاتکرح هث رزوا مصمهداشاو هکنوح و
 قلوا یرادرمفدرصع هدقدئلوا ر هلرسلوا هدقهاوا مادقا

 یرادّرفد یسودرا رصم یدنذا د یداماد یدن اعر l> ا
 ردشلردنوک هننیعم یرکسعرسرصم یرهالوا بصا

 رار> هرکو كندنفا محسار یققطصم نان اوا بصذ یرظات ت تاب وبحهگدق|

 هلی رع ن دن بدلوا اور یواخرهدننیر لر اد كج هل ردنوک هنفر طاش
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 ٠ قالتا هلا مصح هشرلسفن ینس هچسج عفانعو تال صاح هجو رصم |

 نانلوا صیصخت هتسلاها نیت رش نیم رح هدصق نیح هقشد ندن راکدتا

 .كلەمزال عقاوم هليبسح یس وب هدنلاهر ابجەلوةم وب كتكىلم تواکهدب روج

 ببس هنس الدتسا ةنش هلهج وو ځد یساوا شااق یل اخ ن دم اکها

 طء> لرم ہم هلا ھهق داص تعرعو هما تھ هلع تلود نییستغیدلوا

 قدهلوا كلام هدئاوفلا ةيظع تکلعرب اددح هسیارولوا قفومهنب رسو
 هرکص ندکد سا نوص> ماکحاو رودس هلا حطو قرع اد بعوا ما

 هناربه رم یا هللا رب زو ریدر لر هدا ض رف تلاا حوا یرصم ماقا

 یدیاسصح* هکب ترد ییرکب هک بصانم نالوا هدر صم سفنو هیجوآ
 هوانا قد رظ لعرب هد هنس چ واهب وافاحواو لاحر شاواهدرورپ هداودرد

 ید اکنودر هج رمصتخح یک یی دلوایراجهدهرصب ن الاوصب وفت

 تابت ممزاربغ هی رمصع مفانم هفاک هدلاح ین دنلوا ثادحا هدهب ردنکشا

 كنهتسح تروصوب یسالتسا هرصم كنادعا بواوا توده نخلخاد

 مخ وید رولوا شلوا یداع باس هنسلوا رک واج هدلوص> تا

 ردشاا مالک

 قافنا ؟هدهاعمنالوا تسدرد هدا یرلتلو د هناک:او هیسور هلرا هیلعلود

 هبیدنفا کی تمصعنالوا روم ام هلاکء هلیسلوب ماتخ هدانئاوب یس هلاکم
 ر هماندهع زونه نکل ردشلروب ناس>ایمهیاپ یرادص یلبا مور ءافاکم
 هد نک دفآ كن را ایود هيس وز هلا هيل ەتو د نیدلوا اتما ندنيفرط

 ردشعلا ىربخ یر هن اةفتم تب رفظم
 داب هدزک دقآ هدکارب اعنود یا هرژوا ل دنلوا ناس هدالاب هل وش

 قيل انو باج كنسلاها هینانو ر ارج هطوا قا بولوا تعرع یاشکناب
 ادت ارلینود یدیشعلوارمشنر اهم اننا عوبطم هلیجرداب اه پجوم

 ذخا نس هنکن رمسنارفرب نالوا دوجوم هدارواو طبض نس هطا هقوچ
 ظوحسم هدن راجا یسلاها یراهطا اس ولافک و هطنازهش رزوا یرلعا
 هل رلع | لاسرا هنسرلاو هروم ها د و دو یی رک تسع نسنارف نالو

 ردشمک هلا هب راګالب ید هطا یکیاوب
 كنح زار هلرارسنا رف هدلحم بب رقه هبنواد ید اشاب لع ییللد هست

] ۳۳7۳ 
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 0 و ر .N بدو

 کا یرژوا لصالا یجروک اشاب فس وب هحوق هک ردندهردات ناف داصت

 يداشاب یسولایضویش| یک یبدلوا مرکا رادرمسو مظعا ردص دعفد

 ردشلوا م رک ارادریسو مظعا ردص هعف د یکد !بولوا لصالایبرک كالذک

 دجا دیس لاو سا ویس قلا مور را نالوا لم ندد دج ردص

 بن رھ هلام یرک دع سد ر صو یسلاو ماش یا با ساوسو هناشاب

 | ندنرلیشاب یجویق یلاع هاک رد هلترازو هر هرزواقاوا یجم روس هرکاسع

 هدف هداناوب بوئاوا هبجو هکببجر هداز ل هراز ندنهوحوساوبسو

 یوشنسد ندين اک دنز ریش یوج هلیدوعوم لجالولح اشابداهرف یسلاو
 ن دنع دلوا نع زد ن اد رک ور هت رخآ مع نوتسو تفارف

 ی شاروب هیح ول و هللادبع شا !ورد ما اید یت ۳ هر دنف

 ند ملنا موردوخاب را ت انوا لازا دا دیه هدنا

 هب دنف هب رزوا یس اع دتسا نالوا عفاو هلیسلوا حاتح هنهیح وٿ كن رب

 هیج واب هیاشاب د یبرم) نالوا روم ام هنس هظف احس ربف لاا
 ۱ ردُسا رباق اشاب سا ورد جد هلا یقااا ك امر نوا هدن رزوا ف

 یداج یدنفا دیشر دج هدازغاب د نالوا یس اق فد رش سدق اشاس

 یاعت هئع قرهثلوا بصن یس اق ی هودرا مهم هدر یجرکب لیال والا

 ۱ ید تب ولوم ر ەم هرزواكعا ط.ص هداك 2 تسرب هر کشا د ن دنلوخد ه رمصه

 ردٌسل رود هیحوت هنسو دهع ال وات

 خ روم ندنکب دنیا رثأت هدانز لپ هولس ن اطلس یس السیتسا ك رصم
 شخلوامما سو ۰ "کی نما هلق همان ياسر , هلیلح هبلاعبا یدفا فصاو

 قرلوا هصالخ ندهیح رات عیاقو نا اوا یرضعتسم لاحرد ندنک و دنا
 ك هيم السا تلمهد هل اسروب ردشابا عدعنو بیرت هلاسرر ردد ءرجر

 'یداو ی اربع یسح 2 اقو ید داوا ش روھ ردشواص هلی , ولوا راحود

 ماقا رلنم م هلوک ید هدنس هعاخ هرکص ندک دشا ناو دادعتهدیلس |
 ےس 2 سس سس ور رس و ma و Rrra دهی اس و سس سو او را سس جست سا

 تن
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 ردا ۱

  قادوانرا ید اشابلع یاد همت نالوا رومأم هتب رژوا لغوا ناسساپو |
 وا هسئارف ندواکدنو نواوا مقاو هدلحاو س لواو هتس هظفاحم كالحاوس |

 تدوع هنفر ط هاب قرار آرش ارث رال#نالواشمک هنیدب |
 ردشلا |
 قایق كوپ هعطق شب قرلوا هقشپ ندرایک لوک چ اقرب یساغتود هیسور ۱
 یدبا ترابع ندنتفرف ههطقیتلا هلانویلاق ررب داق |

 هدنزاغوب زک دقآ كرکو نكات ک رج نیر هعفد وب رک كن هيلهتلو د

 یساغود هزتلکنا و ندر هنیفسلوک یکم ین رقوهب ولاش هدنرااغود نانلو

 | نویلاق هعطق تلا قرهلوا هعسشب ندنوروق کیا نالس و دنوک هنتفافر |
 یدیاراو توروق هعطق ترد و نبق رف هعطق زوهطو

 ددعك و بوط دمطد زولوا هر هیلهلو د نده رط یلود هز لكنا هداننا وب ۱

 یتاوداو تالآ یبب وکو سدنهم قوچریو توراپ لیراو زویسشبو انبار |
 هعوتم یازجا لیخراد هد هعاصا ندععو یرلهوشوُ یرمک راد هبردتو ۱

 رد لاسراو ادها |

 فسوب ایض دیدج زدص یتوک هبنسشمهب ی! نوا كالو الایداجج
 عفاو هدرادکسا هدرول و هلخا وا قدم یدورو هنداعسرد کاشان

 یدنفا رسام اال مش تو” اوا تفاض بار ہدنر ےک اشابدجخ

 ۱ هیلعتاود ناکرا رباسو قارشالا بعلو نردصو اشاب شا ورد ماقم قو

 ۱ نالک مزال یروضح رک دو ییاطیاص ا تئاطاسلاجر و

 | مجشهلادیدج ردصهرکصدن لک دعا ارجا یابقتسا مسر عا الاب تاوذ |

 | روص> دنس هط وا هش رم هقرخو بو دیک هر وام یارس مالتسالا |

 ردراشلک هب یلاع بتان هرزوا دانعم مسر هدو تورک هوا

الوا رداص ااطخ هیاشاب ار اد هنرا دص ل + ۱
 1 یروص كنواسه طح ن

 كلوا ھه طخ نالب روت لاسراورادصااناطخ ه یدنفارشاصو( ۷ ( هدلب د

 روللق نالا هل راقر( ۸ ) یروص
 هشداب ( هرزوا قلوا ما 2 رات یدنفا یرورس هنتر ا دص ك اشاب یو

 هک رایط

 1 ۶ هدازاشاب: شم لابو یارصم ) ره ق ۷ ھن ره یدل وب كن كتفها



 فر
 | ۰.ادتود ود روشاج وک شيا تقولوا ردظ ولم یرلقیا هاعاو دادما
 بو راو 4 هر ردنکسا هللا 4 ر رکاسع رادعر نامه یزاتنو د هبسورو

 قر ل رام م < رک هب و ردو قار =| كت رک ن سنا رگ هام

 ید رول هيس ورو نام غل اوا مدقاو ملا ی ےے السا كەر کا

 | ند رلیک لوک زار , یس دبی رح ن اسنالف دن زن کمال ازسنا و

 كمرد رک اود هک | هب رلّهجآ رصم مس ولا بسحو ردن رابع

 ۱ هدأ ص رەت هنب رلور طظ هرومو قل دون راز زسنا رف هک وب لاحر دلک شم

 ۱ نا مهسا هات وب ربارج نامه را اکنود ک هدارو رژ رولب

 | دیاشو یرلغیک هنف رط وفروق ( زفروک ) ن وجا یصالخمساو عزا
 | ند راعودو هدلاطواهسدارولب رس وک جاتحا + 4 اعا ندنفرط ن نوشان

 | یتفج هلوا بس انه " یرال ردن وک هفرطلوا هلبازارفا ی رادقر

 | هیسور هلا نو اه یافن ود هدنانح ابم هتل را نایمرد
 | هیلع تاود قر هنلوا زا رْفا تور وفو نيف رف مشکیار ر ند اھو د
 | ندناو هس ودرر ار هلا ر ه ولاش ههطف نوا نانلوا بن رت ندنفرط

 ههر بوراو هه ردنکسا هلبتیعم ناد وق نس> هداژ طا ره لس ودر

 | وذروفرلیک ابو قمل وا تمه هئطبط كل هر دنکسا كر هک و درکسع ||
 ۵ رخالا میر ن دند دلوا شلرب ورارف هر زوا كمل ردن وک هدف رط

Eهک دقآ هلا تکرح ند هرد لوس یس ات ود هیسور ف  

 | نالوا زادنارکل هدنکیا شاطکنشو ید یسرادرف بونا ر
 ۱ هدنزاغ و ر ؟ دقآ بول وا رادافف اک ان وبا هه نفس هعطقز و و ارببک و ریغص

 | ییادو.ف نوباش هنادوف لر دىا قاعاا هن و ۳ امنو د نالوازا دنا کیا ٠

 ۱ ردشعا تع رع هنفرط هفروف یسهلج هلیغلغوبشاب كیردق

 ۱ ردص"یب وتکم امد مک یدنفا فتاردوس ندنوا ̂ ناو د ناکجاوخ

 | هیهردن :ول لیکل صبا تماقایدنفاهاکافسو یهرومنکیا ندنسافلخیاع

 ا ۱ هل | بص) یتاک یس ی دوا هدک دلردنو ڪڪ
 شلوااثشا ی .؟ کرک ید هایفارغ> لع بوت را وای رفا ناسا هدق رطلوا

 | ردص ایا یدنفا مسد عدا انالوا یدنتسم لصالاق هدنتدوعو

 | یدیا یلدا لاخدا هنکلس نواه ناوید ناکجاوخ هلیسح قم و یلاع
 | یسعلود كناذرب انشآ هیاب وروا همتلوب لاوحا هدنوبابع یاو د هرک وب
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 ۱ ۲ . یسعلوارادش | هب هب داه> مزاواو ین العا روس هنر زواول EE رق ۱

 ۱ لحس هن خب كب رخ ن العا قترآ ر ی رلص وص> ۱

 ی و تیم رب یهرکب كل والا م رنامه هلته یني دل وا ش هالا |

 كن هر ابا ون قر هوا راض>ا ه یلاع باب ی راذکتتصم ها اف

 ۱ ۳ ۱ رط وا كياته نفقا ال تمل زغم
 نادق دنا وا هدافا ن دن رط ی دنفا سار یکی دلا ب اج | ی رف بس

 لاسرا هر هلذ نو دنده یس ده ربح تراس هاب هيس و ک هرکص

 | كم انب اس نالا کک ر اداک و و شعاوا تر> نالعا هللا فد وتو

 یتروص کر دشا وە رات رافساب و روا لودهرزوا هدعاو یل ر وص رر

 رو وا دار اللر (CY هدربز

 ی هد هلقیدب كنب ر | زكي ص دذ ارف ه دنا دوسم كس دا 0 اھ

 و ا

 ردږشلک هن وا س> ی یرلہےاب ۱ لود هد هلو ی ۳۹ تب . رز وا یس ل وا

 ضب رعت ندنف رط ارة ھس صعءب ول دردلکد تاود ی روس هسلا مپ 9

 7 هلغمل و | ع ایسا یتکرح هنفرط ماشرب كن هت رابات وب هد انا و و

 را زج یرادقعز وب ید ن دن رکسع دب دج ماظن نالوا ىلە هدن :كلتف>

 ر دو وک هننیعم اشا

 کد ەرق یساع ود هیسور رک ذلا فااس جد هد درد رک کال والا عمر

 اکودو یدیشالوا زا دنارکنا هد هرد لو هلا لوخد ن دن زاغ و

 ندا هویج 2 هک دقآ هرز وا لا ۳ رح هادم هسا ود هلعتا ود

 یسعلبا هیس ور هلبای دنفا سا ر تاعف دلاب رت اد هن راتک رحتروص

 نار > تا راحو تا! ک٠ هدنرا هایم ا "ملکناو یا رءاو

 | ض رغ كز وا هیسور والرصم ی رظن مححطم كر 'ریاکن | بو دی |
 ی را ذکتمصم "ملکنا ندنغب دلوا یصالخسا كن هان و رنارج > ياا
 | هدننا كنو ان هد ھه سوا شادنا لعمص ردقت ره ساق دسر ار

 ک دنا هلته ید در هریک 1 ¢ هردنکسا ندا داوااعاو دەنا

 زمسف ارف ج اقرب ندروخ وبا و ی دم هل وا قارحا یر هایفس هساارف
 یتاح اوس هب ردنکسا هک و لاح ی دیک هب هتسنارف هلا ر ارف یرلیک

 هیس ؛ المهش روفدوخاب هژ.س هژرس و ر ید ی | و سس رکنا ندا هک ولبا

 هر 4 تک یا ار 5 هد هرا و ردرا و لاع>ا لوتیک هد رط رب

 دادما ۲

۱ 
| 
۱ 
۱ 

۱ 

ّ 
۱ 

 ردحردنم ین دنلوا

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۲ 
۱ 

۱ 
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 ۱ با ه>ح و هەمو « هفت رط سهم رزم.دارف یدلوا شا 7 ۱

 ۱ رەد ندم یخ هسا اشاب تزرع مظعا ردص ید هوا المتسا

 | لص هنفاومو راعم نالوا هظفا لا مزال ندسغیداوا شا یکلیلاو

 ۱ ت ولک مال ي قلیا فا فوقو راد هلک هاک مزال كلرو ماکشسا ۱

 ۱ یراکح هدیا درصد ءوس هرحصم تناح كلزامفارف وریندنآ چاقو هک و لاح

 هظداحم لوصا نالک مزال هجرصم هدف ظ تدم وب ندنفب هوا ع وعسم ۳

 ناخ میلس ناطاس ود: ید رولکمزال یا kt هب ا

 ۱ ینوک همن شا ا نوا كلوالا عر هزدلوا رطاشا ربغم اا

 هد هنا اب هلا دادزنتسا نوا وا ند اغا ر تارع ء ریعسا لع

 ۳ هدزابق ها ا سیر کبد اققا ا داستا ||

 ےس ا ا هاد a از اشاب e تزرع رب ءاگود ۱

 رو شا روت هج و ینام اعم اف ی رظع ترادص هلر ازو هبئرا

 ۸ اپ اخ یایقشا صحع) ارح* ومو نر د ام دوم ید ترا دص ۱

 مس عبط لوعم ی هاو ثاکرح هد صا یم هرو بید ۱

 او دنوک هباشاب فس وب اص یسلاو مورضرا نالوا یهاشداب

 الحاو ۳ هب ده ورا یدنفا فراعو دے هطا ردا س اشا تڙرعو

 رد شا دنا

 بورو را و د هوا اونا و مد لوو ا یرلت اود هسورو هزیلکنا هلعءاود

 یدنف !فطاع تانکر J و هل ایدنفا كب نعصع ندماطع رودص ق

 ۱ هد دسلا شمال وب مانخت ا “رو٣ ده هح رکاو یر رو اروم اتا

 هدا ٹکر ح هئهیلع هسارف هدکل  كلاود جوا كردا سعد و هدامساسا

 ا ان ود هیس ور یک هد رک د و ندع دلوا شابا رفت ی رلکج

 ارابطیسعای | هرس ور یی دل وا شاک هزاه و هر زوا كم نک دقا

 ك نوع "وک ثر | درص 3 ت 9 ۱ نام هتل وارابخا ندنفر طظ

 روک ذ كجا ردا عزاو دلم هلا اراہط e AEF دریع ا كم ی دفا س# رو

 ردشٌلوا 9 رک اذم ۳ رح تروص ا اود هیس ور

 هدنواسه* ط> نالوا رداصراد هتهلماه هک ا كناشاب شل ورد هکنوچو

 هک عباس و < ۸



 و
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 قفنع تسود اکو و نعسد اکا نوس روط هوش یصجرت كناغود ندپا
 وارد وب كن : راذکتلصم اناا هلیسلوا ند هبط روما قفاب هاب رظن
  هساارف تداسهن لر هاب رب ۳ رلدا و هزژوا ی دج زرط هن رازوس

 | هیسوت ییسم سه ال وا لت هدبرح نالعا هلبا راظتنا هند ورو كتسیملبا

 . برح نالعا نونه اود یجد ندنفرط ی دسشفا سئو هک ناب

 هد مالعا لها یشات ندئس هلتتسم رمصم قلا نویلوا م دنیمصت
  تاکساو ع افا قاخ هن دزوا لاو لید ع اوئاو لالا نالوا عفاو

  باوج در هلی اب یعبدلوا شلیا ثبشت هرببادت عب زس هراچ نوجا
 ردشعل وب هدفع وا مادقا هنماعا كن هب رفس بابسا نامهو شلوا
 ید شالوا دلوع یافنا ؟ودهاعد رونه هح رکا جد هلتلود دیس ورو

 قاقتالاب 4 باغ ود هیلعتاود یس اود هسسور یک هدزر کد هرق نکل

 هیسور نوعسماک هل هند ا« سرد هرزوا كعا تک و > هنهیلع وا i و

 هیسور رانوکوب ندنغیدلوا شف را ها رها اغود ندنف ط ی روطاربعا
 کد هرق هلخملوا رانا ینیدلوا هرزوا كلک هلوبناتسا كنس اغود
 یدشعلف لاح نایب هيلع یماوا اب هب هملعناود نرو« أم یک هدنلحاوس
 هس ارد هد روخ وبا هرز وا یعیدشلوا ناج هدالاب كنوسلت هد دنا وب هتشدا

 گاوالا عبر لاح رد هدقدنلا ربسخ ینیداوا شلبا قارحا تس اغود

 قر هل زا همات و هنب را ذکتصم "ملکنا ندیلاع باب یتوک یکنربنوا

 2 ر لا یسعلوا ت تیط و طح ناس هوسات لاربهاو و هراکنا

 ندنس اغ ود "رکنا راد هننالیصفت كنس ههفوروخ ونا وبشا ابقاعتم
 هلروک هللا توعد هب یلاع باب یر اذکتلصم "ملکنا كجلک تارب رح

 قوا مق هننارفت قیعمو كندچ رهوحم هنو دان لاریماو شل رپ دیک
 و زر bf 'رلکنا هد داع س ردو رج نوتلا لب یا هرزوآ

 . راوسس هب هتفچ یدب مود هلل وب ندنوب نک ر واک هلوا راوس هپ هتفچ
 ردشلرب و هاب نوجا یرالوا
 یرازسنارفو شمر و تراسجو ثوق هنرلعفتم ییرفظم و كرا "ماکزا

 ناه ںوروک نت اکرادت جد هیلعتلاود یدبا شم روشود هشالن یلیخ

 طعف یدینشعال طاح هرزوا كعا برح نالعا هننرومج هساارف
 هوا د رالګ نالوا ظا حالا مزال ی ۳ طایمد و د. .- سرو هب ا

 هب هيطاتحا a ردق قح هلوا ناک 4 دعوا دم نوساوا دم

 + ٹبشن ۶
= 
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 ندنراف دقابهلب ر ظذ رشم هنس ةد ند رل بھ ا ناب

 ىر هيا دف الصا ینیراالتتسا یرصم 3ا « kuیدا

 یکی رک داود ز زونه نفر شاخ راوشم كراتاهو تفواوا هک هراج هن

 یدیشم الوا مولعم

 ندنعدلوا هرزوا هل اسم هل روهج هسدارف قاود اسوا هدلالخوبو

 ندنفرطابرتسوا هدر دون ینددلو ك جهدنا ای ی رفس هسلا رف هیلعلود

 قا ود اب تسوا هدک دلبا تیفیک حاضتسا ایر هلیساوا هرزوا هابتشا

 كن هیلعلود هسا رولواقج هعیح ندماف رطب داشویغجهروط فرطبم

 ردشمر و اسم هلا ناب عج هناوب هدنروص قفاوم هلص
 ریلکنا هددسلا س هام وا اضءا سهدهاعم قافنا زونه هل: هزملکناو

 ییددلواهدتعسالو ط هدرکد آ توشود هس كاساعتود ها رفیسامتود

 دس؛ازارظوا هەر و لاو :یزابک راز شهلا ربخ هداتناوب

 ینیدنوا صا هد . روم رپ ارج و لح اوس نوعا یساه اههزال تو ادد

 هودننعصیسع اما وا لوبد هرات ۽ ل هلعتلود ا هسفار د هدااح 2

 سواساوق هساارف نانا وب هد هس ورم لاو كلردنوک هلک یعاوا
 نالوا یسهمدقم كب رح نالعا یک کلا عنم ندط التخایرارج اتو

 هسفارف نامه كن هیلتاود ارظن هالاحوش یدیشعلوا ثشت هناصوص#
 نالعاو ندشدلشالکا یییدئاو هرز وا كع برح نالعا هنن روهج

 لس : روهچ هساارف ندن۶ داواقفاوم هنس هدینل وب هسدارق ىا كبرح
 یدنفا 0 یراذکت ےل ص٥ معدن داعسرد كلود اس ایسا نالوا قغع

 هدئس هاب كہ ینوک ی هد رد تالوالا عید هل ساوا هدنماط تاق الملا

 دا كب تعدع ندماظعرودص  REEاینا س

 هن راتاعل هبلعللود كثب زهنیفس هساارف یراذکت :لصمایناسا ةاقالملا یدل
  3هژ هرشط نوحا یسک وا تنواعم هس را هنیقس رلکناو یس م اهل والود

 یھ ر هن رزوا وا هسلارف لئوا هرلکتا هسدا ول شلزا هيلع صاوا

 بجوم تح صم بیعصت هدند ورو كنسیچءا هسارف قر هلوا رعسشم
 ب ويلا دا را ی ناله ضد هدتیهاوخ یخ * یداو یک رواوا

 تالاع یر هلوا هدسنجراخ كن هيلو دو هلم دوهعو مساره هک وب لاح
 بیئعت ینا هنرزوا اعود ندا دصق ءوس هنس ههطق رب كن هبلعتلود



 یراحی رک وطن اف کی E و ما ا ین
 اب ی

RR} 
 رگسع رادههرپ هن دودح كن ووړ ود هل-ینیعم نارمه رعمرپ ندنکح هک

 یک یفیدلوا 3 رج ندنف رط یراکب و روک ذم روهج قرهثلوا قوس

 هءد ادم ق افت الاب هدن زو اےک كع د قر هئاوا لوخد هنکلعن و رد

 همن ندق دنلوارک ذثو حرد یص وصخ ىىلوام امه 4 هظد او

 زکسعقوس هنب رزوا هئسو ندنفرط اج الاد كس روهج هسنارف ابقاعتم

 هنس ول هرزوا كمالروتک للخ هنشدا ندو هل. وا ع سا یکحهدا

 راعشاو ما هیات اب نادو,فیصوصخ یس هداما هر هنس ول كال او

 رده وا

 هرزواكعا نا ناس و ضرع هل مسح ییایغط لرل اهو ورن دنق ور و

 شل ردنوک رزوماءصوص هز اس رد ندنف رط هک یف رش ام دم

 ردمانداب رف ندنفرط فرد رش یدک رانا ندتلود رد رخوعو مدقمو

 تب ولک مزال هلک تاکر ادت هخلود هنیرزوا كرل اهو هلیسلوا شاک
 هلزاح نادل ةیداوا علام هثعار >ا ك وب هسا یل عش راق كنا و>ا ابوروا

 عا هرو يل اح هب دعوا دم و تهواعء هرلبب ] اه و هل .س هدوجحوم وک

 محو یس وجت ندنغب دژاوب هدعل وا هدا زهنوک ندنوک یو كرل اهو

 زوکبا هرژوا كما ضرعا اھ شش لاح تویفح 4- ناش ڈک جاوا

 تادرب هكا کز جا حش ندنفرز ط هکم فرش دیس تو یدانوا

 لوز نارا  مظع هد هم رکم ۶ 7 ۵ سا هتسوت ییهیسشنلز دز وک هلوسانسا

 دمو سش وص ردد ا رج نام توصات لیس یفنرش تان هلا

 اروم اعندهیلهتل و دفرط هل یتیداوا شات )هناخ لیح هد ههر کھ

 ريع یزړپ نال وا بارخ ندلبسوپ تاذ مان اغا هللا دبع نالی ردن وک
 اش د ی ین اع حر هد هدج هژلیفو> هل زا رسما ارف هډ هرد یکی دلیا

 | ہد رص مہ دنت د وع ںواک هت دادس رد کر دج۔ا حش ےلا یوم ی یدیشهربدسا

 ۱ رم>ول كجد اراض“ ا یب راک دلبا التعا یهرد: کجا دل رسا شرت کا

 یرلی اهو كن هر راب اتوب ارخ* وه یی راز د خم هلبارا س > ود

 هنناجره راد هلنابن هوس هلفلوا عافسا یئداوح ینیدشلاح هغ نو بلج
 ناب اهوسدر ندنو هدهرمه ییدلردنوک ر همانه دند هءاعللود قرط

 مرا محشر ا هکم فیرش یصوصخ یلدا هاک اید لو نعلا دبع نالوا
 هد رب ژ هلا راب اهو رد ٹل ه,ص ولو راعشا ھت راورط یوم نرص>

 ناب ٩



(or ¥ 
 ثدشت ه هر احم نوح ایسماعلوا عطق نوساوا انقوم كن همسر تاریاسخم
 یروهج نالف ردشلسا طيس وت ید یتا كن اکو هعشد ندک دا

 لع ءان . یدنا ہد نیلغتو کیک هک ےک كن روھ ةسلار 1 هدناوآ ول ها

 تیم ادم رو دص فرا وک < EET هص كل ذ

 هی سلب ١ كنف ی دنفا فط ام ت اتکراا نی رو ی دنف | كىمە

 هساارف ر دق هنل وصو كنيسجلبا هسن ارف كج هلک هدن راکدشا تاق الم

 نوزوار ادهنصوصخیسالوا عطغنم کن هيم“ ر تارباخ ےل راذگتیصم
 كن هبءهالسا تلم یس هله یصم ویشا هد هسا شع ۱ ثح ه یدازوا

 هدن ادننیف 2 لریس 1 رد قا را ندان دل وا بح وم ى اقا هد از

 كالا هيلعتاود طقفو ندیم هلوا نال صو لاح قفاوم یر د رک تس رس
 سا اهنتلا یسەص وص هن اچ نس عی هسل ارف ناتا وب هد هنس ورګ

 PRE هلوا لب اقدر تارا هدلاحیک نیس هل اس د یی داوا

 ردشل دا هد او | ایعط

 هبهسنارف ك هيل هتل ود هدق دنلواتاقالم هليس لبا اسورپ هرکصذوک یکاو

 هبام رح ید دا وا نوعا تاکر اد ل ایسا رخ أت رح ناالعا

 ردشمف د الا هش ودنک قرهلوا

 هرکود هدنف> نت افس كح هدیا ح ورخو لوخد ندن زاغ و ديف هرڪو

 اب ور والودنائلوب هدتداعسرد كر هلب ر ورارق هنسارحا كنل وصا هلق وب

 یواح یدهءت بواب زاب یعسر رب رش هعطق ررب هن زل راذکتفصمو ارة
 هدر ٥( ) هدلبذ ین روص روك ذع رپ رقت ردشلا ید یر همان اوج

 رووا دارا

 ندن دصق ءوسس نال وا مفاو یصم ك هنراپ انوب هد اشاوب هش و |
 نم کن فلنا تنی هی هک ث RSE رک و ا ه بلا ودو

 هیلع شا واهني اا ءالو نوحا قم وب هرز وا ااو طی هلع

 هل-مجولوا هداو الا عب ر لت اوا ید هنسل او هنس و تح رد زا
 ناس 3 هوا یسل او هنس ول هداسنا ول تولت زا اغ صا لضم

 ندد دال وب هدننیعم اشاب ناد وهف نال وا روع ام هش رز وا لغ وا

 داش هلتهج یتیدلوا دودهمندهبلءنلودیاداعر یروهج كبت وور ودو
 مزال یسهظف اع هساا رولک هعوقو ضر »ت ندنف رط نعد ید هناروا

 تی
 س



 میمم سس
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 اه" ودوب هک اب وک تفو یراق دلوا لوغشم هژربثرت انود هدنس هناسرت

 نویج ٠ هک دەرد هدکل رب هل رس ا ود هیلعتلود لر هلک هد ایس رد

 قاقتالا هرزوا قم رد القا یاتسهل هرکس ندکد تیا صالعسا یعرف

 شاپا هعاشا رز وس وال وب شع | قح هنلوا رکسع قوس هف رط لوا

 رصم لاها جد هدن راد دراو هب هب ردنک سا هرک وه یک ی راف دلوا

 هداپ و روا بودا نالعا یی راد داوا جوک هد ها كل هد ەتلود ا وک

 یشیدیک هرم صم كل هترابانوبو شچ أ یتاوبدنه هب ولهسسنارف هل هتلود ید
 ن دن راق دل وا شایا فیج ارا مشن وب د شا هلب را كل هل عتل و د
 یدیا ندلاح+ءزال هروک ه هیلعتل ود ید یب ذکت تهيج اراوب

 قم وا هير راع عطف روهج هسارف هدا زالوا کا يلع ءا

 هد ارف هدننعض یس هد افا هلاک زانو هن ایک كن وب ندنکب دلک مزال
 هنسو دنک ندنفرط یدنفا ستر هلا بلح نفور یر اذ_ تیل صم
 لاعقلا رثا ن الب روک هد هيم السا تلم یالوط ن دنس هلثسرصمو

 در ر هر رهاظ رب ادت ضەإ اد بک د | بسک هح تروصر راشوا دن رزوا

 كل اسم قرللوا اد هه الک هرس هم دوم یکی داک مزال قم وا تست

 طّفف رر رف اسم كن هيلع تا ود یراحم دتسلارف ن ان و هدهسورح

 یرلم اس ا طالتخ | هلبا هتک بور وط هدراو یراق دال ون نس هلج

 وا هناح رایت س یسودنک و یییدلزا هيلع رعاوا هر هرمشط نوح ا

 ناثلوب هدنداعس ردو قماعتیج ندنس هناخو دنک ناطنط یناسج رو
 ندظ التخا هلج هرزوا قلا هدرالحت یراق داوا خد ی راضهسنارف

 یسل و لاق ید كلاش یهدنکو ا ها راغس لاب یراق دلوا ع ولع

 نوب اسم ناود ناجبر مسر رغ نم هسا ردا ناجا هر اختر داشو

 سائر مسر رم نم لناجر هروک ثب ااو یساوا ارحا هلیسهطساو
 مر نقور هدق دن وا علم هثس ودنک یس ا هک هم هلاخ كن دفا

 هغالا نالک یک هسئلوا ریصردق هتق واوا یزاب زدکح هک مینا دیش

 لاح باا یسار >ا كل رارق وب هد 4 دا شمل وب هدن دیف 0 را

 ناب قر هلوا اعالم طعفو یعطق هس و دنک ید دل وآ ن ل رتلضمو

 رداعنفرا

 ند هرکص ی را ذکر صم هذ ارف نکیشل اط ساج هرزوا لاح وب

 € تارا ۶

| 
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 دن رزوالالتخا هسدارف هع ندقدلوا رو هقانادمع هل لود ءرنلکدا

 هلب وب بوئوط زوب هسغلوا ماع هقشب رب مع قرهلوا تعوا تلا اپ وروا
 هرات ود کمد نالو انو غب وا هنس هغو كت هیلعتاود هوا هدنف و قاه فغراقرب

 دنس هلو د لاوحا رص ء ی دفا ماع نکلیدبا هد روب تک قافلا
 هنامسسا ولردهل هب راک هدهنامز و ردلودرا طتءو ندنشداوا ففاو

 زب شيا هلیکلرکسعرمم كرارج نکل اب ندنکیداج یبرلاروب ردفوق وم
 لرم صم هل ه> و ج هالوا ناب هدر ز هکیدا اه ردنشعل و و كر |

 تروص یهو ید رطع نافلکت نال هعوقو نوعا یصالسا

 تاعق دلاب هل ایراصن لود هد داسا تلمو ردشاا تاتا هددهها و

 3 وج كنتارىضح مالعا یالع به راثو و شلبا یرا هدهاعم قافلا ۱

 تامولعم e دەب رع مولع یدنفا حصاماما ناف هعوقو هلا یراتفاو

 هد هیص رس ماکحا والثم وب ندنشدلوا
 ردلکد را تعاو قولو نااش یالک

 | نامه كن هیلعتلود هثن رزوا یسلیا الیئسایرمصم كن هتراب نود ح ورمشع هجورپ

 یس هیرفسبابسا هد هسیا شلک مزال یسعیا برحنالعا هن روهجج هسڈارف
 لود عب ید ندفرطر و هاکرادت لاکا ندفرطرب ن دنغیدلوا صقات |

 زار كم رح نالعا هاکعیا رادغا هنارک اذم نوعا قافلا دفع هللاا وروا |
| 

 الا ییداوج> یسالینسا رص ء نکل ىد چروک بسا ی ریخت

 راکفا كم السا لها موما ىع یک یییدا وا علاش هد دیمالسا
 ناڪ ه

 دسلایرا نكت ص دىنار فريد الشاب هکم هل شدد هراز سد ارفسک رهكرهاک

 ی راجت هڏ ارفو رروطوا تسب رس هدنس هن اخت رافس ب الا اک |
 ی دل اف وچ زوم سانلا نيب ن د تغب دلوا را زوط ب وزک هل ات سپ رس
 هرزوا قالوا ساسا هقافنا مده ام نحهللوادعع هنا ود هتلکناو

 هی هیلکنا قر هل هلک داوم وب هدنتی یترافس لکتا هلا یدنفا سر
 هدنعح وا هسنارف كن هیلعتلود زونه هدلاح ید دلوا هرزوا كل ر دل وک
 ن دنف رط یترافس هزلکنا ندد دن وا نالعا یج هلو هد هلماععهن

 یص وصخ یس وا ناب هحارص هدا هل قيل كن هیلءتل ود هدب ايوب
 نولوط رازسنارف امدقم هدرو یدیشم الشاب هغهلوا مالعتسا هنارصم



4 ۰ 3 
 | هدیلاع باب هنن رزوا یرلعا الیتسا یرصم حورشم هجورب لرازسنارف
 رە الوا توتئاوا نروشم سلحده۶ء هعدد چ اقرب هدنعانوق م السالامشو

 قد دا ررعت هدئسسود يعاشاب دجا رازرح > یسلاو ادیص لر تط صد

 تا ووا كلا هلتهج ینج هم ۰ لوا ت تاد |نادنح ةا ناتمللیحهد هسدا

 مهاربایببااربءاو یسیلاو ماش یکلرکسعررصموبد زالوا زاح یاکغاا
 یکلرکسع مس ل>اوسیجد هیاشاب زارح ها لء وعو قرص دنسهدهعاشاب

 هناراکط احا هنن راروهأ راز ج و لحاو س هلا و شا روڊ هبح ول

 اشاب هللادبع هداز مظعو شاردنوک هیلع رماوا هدننع یرالنا تکرح

 رد ررع هدنم رات كب یرول یتیدلوا شلدنا هرج وت قلاارہےم هنس و دهع

 نیاز نالوا دراو هدانا لوا راز رج ید هدنح رات یدنفا صام

 هنسهدهع قر هئاوا هاعاو ضارفا هجا رادعمر كساب ندبربم باج

 كل رصم یاعت هت ومد هدا رول روح هح و یکلیلاو رص ا گن ر

 یدهعن كعا صالعسا و کس هل اد یروک دم ضرثهر کص نادنص یا

 یروش ناککا « دقدنلوا نایمرد هدنرودیم ساع تیفک هژغلوا حردنم

 لغ هددرص ینئداوا قددصتو رارقا قیلها هشیاو كرارج ندنفرط

 عق اولا یف كرازج انا فسوب ی a هدلاو نالوا مصع رابک راط

 ندرمص+ییسو دک هرکص نکا ردط و *باغا ییسلکن دن-هدهع كشرا و

 كر هيم هل يدنا هل غادم ندنفرط هنسک هش رزوا یسد قجهراهیح روک
 هل راتلو د ه رفلکناو هیسور فولوا رظن قرص ندنکل رکسع ربس كز ارج
 يه ماقا نکا نعد هددیمالسا تکلم و قافلا ةتشردفع ادب و و

 هقشا ندک دتا ضازءا وید رل دابا قاذو قاس ریش نصوص یان

 جد نخ دلوا ٽعل رش "هداد زاوج تن اعتساو راررتسا ندرافک ةشهاط

 ردا م الک *و لع

 زسنارف مظنمرب هسخوپ بول وا هدندرود ودنک یتوق كرار هکو ا لاح
 هردنکسا صوصا یعو لکد ردنقم هکعا یسهب راح ناديه هلو-ود را

 یرازسنارف ه دلاع یی دلوا دوحوم یساغتود هسذارف لمکمر م دنهاکشس
 هبلع:اود ثفواوا هيلع ءاش یدبا لکشم قهراقیح ن دن ساک لا رمصع

 4 لكنا



 هک $ 4٩

 ۱ هرژوا یس هقناس تسو ردشابا نیبهدو بصن یکی دیعص نیر دار هر و ۱

 یچد هد هعلق هعشل ندد ردناب رام اک سا مظع هدنفرط ترد لرے

 ردخابا عضو راب وط لوب هنب راجا هلی اشنا راجرپ اددحم |
 ردد كش ندیل اهاو كب یکیا نال رگسع رسدار ف هدهعفو ون الوویت

 كئسهقن اط هب راذم ۰ رکصندنو و رادشخ ای رخت ود یدلوا فات مدآ ۱

 هل روص وب را ا وپ یرەنلا هنس هر رکسع تم دجخ هساارف بوایڪ” یراناو

 هايج هنسودرا .هسنارفههقو وب هد هسرا شم“ ود هن دیق ن اصمت لاکا

 د رک ارخّوم تح ردشم روتک قلن اشیربیک کرکو شرب و یلعشاش
 نادر سسنارف یک هدر هم دیس هیفس نسل ارفرب نالی وط هدرا وص

 را دغاک ی راف دلوا شمزاب هنس ا:حاو اب رقا یک ہد هسلارف كن رایضمب

 ی دتا هق وابا ین در ردنکسا رل ملکنا هدک دلر دنا هجرت هلکمک هلا

 "رفتم هتصرف نوجا تعجر نم هلجج یدل وا عطقتم هر اخ هلا هسفارف
 هل راک هلرکس# كم شعلا هقرط وب ژدیهاان هلدسج علاوم نالواراک ردنکل

 نوت نک رد م هدا طرضیدنه هبرات انو یدلاق كس , زوئوا ق | یرعش

 ردو ررح ود ردکج هدیا فات یب یکسد

 راهم ات العا قر لوا ندنزغا سصع حاشم هترابانوب خد هرکص ندوو

 ارج اهمزال تاه د نو2 ایر ل م اعآ حورح ندتعاطا هب اها بودیآرمشت

 هرزوا قلوا ند هیلعااود قرط 4 راکب دا صو مهار هلا اشا رارحو

 كن رات رمح م السا هاشدان هرازسنار >ردنالپ به دزوس یراکدلیارمشن

 یوا یس هلافغا ی یلاها هن ولد ردن ود هننمشد و تس ود هنس ود

 هدنس هرا را نست ارف هلا مالسا لها هرکص ند همد وو هد هسا شعا

 ردش الات شما لصاهک دکی كنیف رط یرهلو اادس تو ادعو تشابمهدانز ك
 ماش صوص|یعو هدفرط رهردب | برحنالعا هر وله سارق هیلعلودو

 هلا اشاب رازج بودا تست هب هچسج تاکرادت ه دنفرط ماشاارب و

 هرم اب رق یدال-شاب هکلک یرکسع تاود هرلذرطوب ید كب مهارا

 روارمعم ن دنراقدلوا دک غا ما لاصیا هب هب رصم دالب وید نکج هلک
 هللا زوک ترد هغ دورو ر سڪ ندنف رط ماش نوا صالخندنراسا

 دنسهعقاو تاک ر ادت كنەبلع تلود مل هلک رلیدیا رظنم

 ( ییاششو ربادتںالوا ہدنعحرصم تكنهیلعنلود )
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 ودان ا ردشمالشاهتکر >و مایق لاها لک لګ هغ رژوا

 | ید نامشلردان طاخیفکر : شل i رطوکر ودر یون لاربج

 | روک ذم هدالاب هسیا تک ر دوب بو دنا باتش هنننکس/كيمجج هلیار فکس
 | یسدصت كو ادعو ترف شعا ت اخذ ند ا هدندع بابساو لاع

 ۱ توش راح رایج رقاب یو د لارج ندنغیدلوا لالتخاولشاب ر نالوا

 ندنآ قر هلوا شوهب هلذمروا بوچرب هنشاب یرب ندکرت دالوا نکیارک
 ب والحال یاهانوش و ۰ ردشلوا نوف تويى وچو شمش ود قاشا
 لتف یرازسدارف یرلک داک تارا قاحلاهرلنا ید یعهشنط هب رام
 ناسلوبواوا قرفتعیسلیخرب ندنر ؟اسعهسدارق راشمالشا همادعاو

 هدرلاع یرلفدنلوب یغوح ك بویمهالکا ییتفیمح كسا هلنه> یر ک ریلی

 یک ییبدلوا رادربخندیفیک بونا ول ەدە "ريج ەترابا وب درا وایالنا

 شعا یعس هغم ردصاب یلالتخا هلدنر رهقرف فرط قرط ر هلک هرصم

 | كردبارارصا هد هلنافو هعفا دم بوبا راماککسا ,دنراشا.قاقز یلاهاهد هسا

 ش الت مطع هر نسنارفو شلوا دستم هب را هل هج و وب نوک چوا

 لا هطاحایرهشو بو الب وط یی رکسعهنراباتوب طوف . یدیاشهریو

 ۱ یراهناد هرو هلک جد ند هعلق ںور دشار هل راشاب قاقز سس راو وط

 بونالغ اب هغملجآ ی را شاب ق افزو رو لعیت روس ها هع هدم ردغاب

 ١ || یی رادیرتم كم السا لها رازسنارف لر هلک فعض ۾ یلاها هلتهجوب
 ۱ ردرلشعا تراغوامب ینب رلفدلوب بوريك هرهزا عماج هقشب ندک دتا طض

 | هشاب هل رللوا ق رفتم ندنخي بلوا طد اضرب ولشابوالب هدنرزواكئيا اهاو

 طسوت نالوا ند:فرط حاسم ضصعب هد دلش الک | یتیدلوا شدا رایج

 قر هثلوا نالعا موم وفع ید ندنفرط هتراباتوب هی رزوا تعافشو
 رمو ردشلدا مادعا نت ولنتوط رلثلوا قاا لوا طءفو شملصاب ارد

 بونکم هی یراوش حش یش دیعص ہدنراقدلوا رضاح هلالتخا یسلاها

 هرصم هدنیعم مو لا عجج یناپ رع یخدوا ندنراق دلوا شابادادنسآ بوردنوک
 | بوط ها هطاحایرهشال رزمشنارفح ورشمهجور یدوروٌكااهد هدا شاک

 هسا یهورک ناب رع بودا فد اصل هتقو ی رلقدالشابهفد آ هریو
 | یداراشغا تەجر ی ک یراک داک نامه ندن رق دم هنایط هب هب ران ریلسا
 مادعا هلباج ا نور داوط ی ین راوش ج” را نالوط . رد و

 ک و #



۷ > 
 | ناتلواتا رققرهناوا دفعیعو۶ سلح هلباراض>او توعد هرصمناوفد
 یسات ندیس هیعبط تورو هیعفو*تیلباونالواراک رد لرم هد همانا

 بول وا كلاماک | كرو برعوراینانوب و لبا لها كر دا مط هفلاس ما هنفیصن
 ییباثا یک یراق دلوب هویمراناهک رد راک ر ندیابارخ هدا ز لا یرص قحن

 هب هقاف و رعف بویل اق یر ہ دئل ارمصم اھا بان ل انب رژ ردا علقندنک

 هرئصند دی وف هثلود ین رلشدا یس هغ اط سنا ددد ردراشلواراجود

 قاتشم هئس هحاراو صیل2 ندهنایلفتم وهل الهاح تموکحوب لرصم

 هم اروز و ض رعد هی هسک اذه عم رل یدو ارفظمو رایدلک هارو قرەلوا

 ین رطاخ كنسلاهاو مظنت یب روما رہ صم هسدا یراطرغ رلیدعت | هلماعم

 ءوس د نالوا مزال هرمهعیلاها ردنرابع ندکُعا مانیاسا هل بالص-ا

 حردنمرزوس یهاویکردکع ذاا ینکلسم تدوهوصولخ هل ارت نظ

 و Aa یواورش م ̂ هرکصندف دوقوا هماناس و ىدا

 و دئمح رازسلارف وارقام رد شارب و مامخ هل قرهثلوا بصا

 یهحردقحرلوا لدار هل تالاقغا ولردون هسایر هماق نوادع نالوا

 یدیشمع
 ربادت لرد ا نطفت یی راکفا رخت هلهحوو كمالسالها جد هراپ انوي

 هلل امده یرزهزاورد لو یهدنراشاب هلع نودا E | هر يطا حا

 لارمج ن الوا نیسدنهلا سسر هغشب ن دقدالشا هغجآ یراقاقز
 یبدتا لامسا قانا ندحاما هن ر بولوا ع وطقم یغالارب هک یلارافک

 نوف و هیسدنه مواع یدیشش وا بیعلتوئد هبشخا وا هدرصم هلثهج

 یفارطا لره شهلا را وتس یا یدیاتادر یی>حاصالوطد هدهب رح

 همالتسا لها متنا ول بودا نییعف یب را وطن ماکصا قردشالوط

 و روت سا اد ها سا سا n gan ی وتو ور ی شب و سورس روم سس داد OTE توت تست سرم سس سس وا تو Rama ک ار ید دات ور تست a a تست

 ياها هدالباواكناو الا یداج و ردشەر و هسادنا و شالتهدایز

 فرط فرط یدو بوتلوا عب زوئو حرط وک رپ و رغآر هش رژوارصء

 بسه روهظتالالتخا نالوا شکه هب رق وقفو یداب هشوکتلاقولب

 تاوذ ضب یورک ریجن وا كموق رم امك هل وش  ردشاوا یداع
 هتک رحو مايقهنن رزوا رازسنارف نامه هل اهراشتساو ع اهجاهد هزا مماج

 م هدبا رات ذخا ند ادعا ردرنوک ارغ ن وک وا هدفرطره كر هلن رر و زارة

 یراعا قب وشن هکن> ق یلاخا هلاادن وند انآ زد م رزها رام ن ۷" ب ولد



 و
 4 3 اٹ ناس هلل ن iY EE ونامالصد 8 دورو

 | ما جد ه.طح و 1 بواوا ر هد از لا هب , را٤“ دو تس ود ۱

 بواوا لسم زسا دو ردهدقعل وا هما کام السار ؛هشورد هب یهاشداب

 لها هدا ءافو عسومو رار ود دبا م ارکا هجاحو مارم>ا هاشد ینو هئآرف

 دوهو رثبدیات نیبآ رهسش هلوح و كحهدا السا نی رورس كمالسا

 | اشا رکب یسلاو سصه قرهلوا قفت نر هل رلنا ورلد دام احا ھه یوبت

 | یتنامهم گیم رحالاحو ید اوا بصذ حاطاربما لب یطص یس ارییک

 رد لوا رګ ودد مالساا و رارد ورکا یس لاکا

 حراخ كئسع اسم نالوا عقاو هلهحواوا تاکب ےھار اهل ااشاب را رج نکل

 .دنرتوعلفا هیقرشو هم رظوهب ر 2 3 هیلبق بول وا ارث ظعهدرسصملخ ادو

 ندنیفر ۳ لر هاک هعوقو ر هل اعم لک لع هلام ( هن . رزوالسنار ةلاها

 وس هدنس ص3 هروص: هر نصوض انا لعا ریس قو هراشک تافل

 مادعا سهل هلبا موج یلاها هنی رزوا یرکاسع نسنارف نانلوب |
 1 دروص و ردشاک هعوفوراه راح یخ ید هدنراوح طایعد را ثنا

 فات یرکسعزسنارقو باک ی د ہد راهب راح نالوا عقاو هلا كب دا رم هدنحا

 ناب رعهدلوډ هدقدئلوا لاسرا هلل رکسع زسنارف رادقمر قرئلوا بص ||
 ردا روقیزآ ك ندنرلحما هلالتق ینب راسو ین ایام ھارا بوق چ |ا

 یدیشاوب تو رکلی> یدادعتسا لالتخا ید ہد رہ ےھ

 ن ا ةاط هب راذهو اعا هب ه دلب هطباض هت ربا وډ كلذ ىلع ءاش

 نوا یرافنکب وقیچندرصم ردقهنوک چ وا كنق زىسنچوك نسب
 توالت وط هن ارس كن هتراب اوج یهورک هبرافمهدهس! اش هر دادن هرالالد

دودسم یلوپ هرق زکی زاس وکر رب رلهدیک هب هر تردا دان ۳ 7
 ۱ یزک د 

 قلوا لاله نسوص و ج  كسنیک هبه ردنکسا شا ءسصاحم رز یاکنا
 هد رەھ هداشناوب هی 9 ردرانشعلقا 9 وفع هل رعد ردررعع

 دوخا حورح و شادیا عاس یسددرفا تا ود لرل ریدتا ادن هرللالد

 كليا رهتسا یک یییدلوا هدرله :اسهدقدنلوا یقداصد هرکسع توغزوب

 ردشع اوا ا

 نایطف ادور ناریتعو واقاحواو ما همه هدر < الا عير لالخ هو

| 
۱ 

۱ 



6 ۰ % 
 در فاز هلا نف وص ودام ندو رط توپ لول رلالخو

 هلا هیلعتلود لنواهسئارف د وريد هدي ده تده هدب و" ی ناثلوا لاتسرا

 لیتسا یم رار یهددنه مزب را ریلکنا طف و توام یندداواهرزوا قافتا

 | هکلکدهب رسضع راظفا ن دنشدلوا رفتسه توادع ه در ٤اب و ندنکیدلنا

 الوا دصم ندنوب ردهلسهداراو نذا كن هلعناود « دو ق داوا روبح

 تابسا كتکلع اب ات لاصیتسا یرلنم هل وک نالوا یصاع هر هیاهتاود
 ویا یرکلا ن ن در "رماکنا ٥ رکص ندک دشا لام گتسا : یتسهیحالصا

 رادتناهئسدا كرل لوک نالوا یصام هناطلس هتسلا ر دکبا دن هنوحما

 هد العا ید راجو هر اج یال سا لهاالا لکد رینیاکو لدتا

 ےس ناطا تس 1 هبظ> و هکسو رهب 1 هشم ماعم قل رش چ لع نوا وأ

 یتراح ب اواو رس هوا نطو م !ندزپ رايا اعنا ھما كن رلت رطح

 وه اه هند هعف ادم ر مسن ار دهسا اشاب را; رى ولوازر چون درس هیلباداشک

 ىح تولوا توادعو ت دور هدند هرا هل را رسد رفانادو ن دنغبدلوا

 رابات ود ندنک ودیا شابا درط ی ہراس سول ف وة د سلارف یک ەد: :اخاد تابا

 ییدلبا هداعاو در طظ نامه ت ویمرا اهیح هئب اب ی“ ر هدا نا دیک ن رڼو رط

 | كراز < تقواوا نامه قرهلوا لاشصف هدبز قوا يولع كن هرااوب

 ردا ےل یک عا تا ز جهت رزوا

 ۵ :هیلعرارسنار د مرا لاصدار ارب > هی هب , رمضءد الب فر طب!فرط هسب اش اب رازج

 درط ماش یدب اشا هش وشل یی ییاها هرژوا كعا مایفو ت ڪر <

 یان رعوللاها هدیداو وب ید هو ربصعم یایا رب ا ہلا كب ےھاربا نک 4 ۱

 ندنفر ظ ك مهارا تح یدنارار ردنوک دغاک هفر ط مه نوعا كير

 یا هشت وتکم نالوا دراو ا اناط + ٥ رس حام 0 در = الا مس ر لت اوا ا

 نمدنفا مالسا هاتشداپ ٤ یکلوا نیمطع هلا هظداع ی ڪر ماش

 هنکفرطاس , رد للاعد هللا ءاشنابورو مظثنو ةه رک ولت 5 یراتضح

 رشم زرخ وید زرواک
 لاعفا ی رەد * زاها | هد تدر هللا بذات ین وعم كو :کموب

 هب هکم فا رش یسهنهسل ر و هر هیلعناود یم هنر هرابانوپ ن وجا

 ےن لبا ل رشتو عبط بولا لذ هص)د نکو ندنرغآ میام هرزوا كرد وک

 هرص» كرز مسد ارف هد هو رع وب ر دش ر دشد اهب رلشاب قاقزیس.د دع

۱ 
۱ 



 ۱ هر هرادا را یاسا! اک هدک دنا طض یی هب ر سا هب راب ات وب نود و

 | ییدآ كاکب دارم اناذ یحدوا ب وديا رود ی کد دید هرز وا قاب

 ۱ شحردنوک هکب دا رض هد هره ت ارا صد دانناوب ندا داوا
 | "۰ رمه» ه داوالا ع: ر ل ال > اکے هلا كرنا رف یارب رګ : یاداوا

 ف درب ندا" ر ھو یا مشا ھا ض رس ردشلوا م اد2اهلا ب

 ۱ نالواهدنعج رازم اار و كالا لها یال وط ندهاددا هل يج لوا

 رد دا ها یر دب ماو تو ادد

 ۱ ۵ لا ول بودن لوا ار لادتا دو هلی هم ی ان هنر جز لو

 ۱ لوبا ه> رزرمهاار و هل. داوایداص. هناك نیا موب ك روهج هساار 1

 هدرمع« رورد نوار =| كروب ءثن هت داوا را !تعا یو ی طر و رب

 | داج هج رزوا بوایکید د و۶ نا نهر ك ویرب هننادیم هیکب ز وا عقاو
 | هلباارق هسدنارف نالوا شالوا مادعا رز وا بدلوا ناب هدسداس

 | مضوره>وا واکنر چو! ردق هرب ند دوعو حسرت یراروص كن: ههاارف
 | ره رای راک دتیا هل رلتهدلوک هدن راک داک هرم هه ید هنب رزوا رانو هل |
 وص یراسر لرله هلوک رکید هلا كب بوبا نال واد.هش هدراهب رګ ون و

 كرد وب هسا را وا رم ے٥ و رار د رد ت = هرس اکو راز اارف ب ولدنا ۱

 | ردتمال ہد ھے سال تے سا 23 تکل ۵ رد۶زاو ییادفوص هر كرزمهدار 9

 شاراربد

Ka ۱هدلاح یتبدلوا ییزنام كن هترابانوب یل انو باج السا لها  | 
 | هرسه» طعف یدیشاوا هیموگ ترف بجوهرانعدب يک :دایاثادحاهدرمضم |

a6۱ ندنغدداو اهدکعا ههاشاوبد مداک هر سهدازا لولس نا القا ورا دی  

 ۱ هرم و ندءاش اشاب ززا دعه داز مظعا ارومأم ن د هبلعناود قرطو

 | لاقغایاخ هلبارا هسسدیک تك اشب رفتوه رهن 1 قانوذاکاود كج هلک |

 | هتسافناو رپ رفت هدرصم رزبشارف قر هنادلا ید رلنا ندنکیدلکدیا |
 ۱ یدنا را لوا رظتم هند ور و هنس رهاوا ن د هیاهناود ق رطرب ,اد. |

 | یراکدیدهد هسیاراشغتالافغا ر دقیآجوایراوارمصء رازمهنارف هله جوو |
 ۱ رار ھ: تبع هعشت ندنکندلکهدسک ند هرلعتل و د فرط لر هک ب واک راتفو ۱

 | هدفرطره قرلوا رغ: د: عج روا رفیراکفا كالاها هر ۱

 چ لالخو #
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 هاکار دا ادن رال الد ودد نوسقاط هدر 3 ۵ و دوو ۹ ول |

 یراکدلیا .ارکتساوی یه | هد هسبا شلوار ایا ویدراو یر
 یخدرانا بوئلق صیصخ هفارشاو نابعا قر هنلوا منمندهرکص هلتهج
 | قوحهدعدیدبا زارابآ هی هدنرلف دیو راراقاط نکردیک هنا گن هتراءانود

 ردشلدا رب نوت نوش بویمروغ |

 هل ا تلاغساو فیل: یمالسا لاها باس لاونءهرب یطرظ كب هترابانوب
 راکفا تتكلم ههلاس یتیداوا ترابعندفووآ بودادلا اهد تقوزار

 ی هیضق سکعبهتاعدقم ییدلبا دیهم دص وب ندنکیدای نناداعو
 ردشلوا نداسقو دقو طنودروق هم م مت اقا یدرو هلوا منم

 قچآ یرازوب ینب رلیضهب ن دنرارعقو یراق ماللسا لها رازسنارف هدرب و
 هلفغ وقوط هنناچ كنهیع السا تلم هسیاوب راپدلوا رربد زکه د رالوبقرلوا ||
 ی دارا |

 همش نشت راک دشا مده ی کد كوب كنوسشنوجا عیسوت یقاوعا تر ۱

 مدهدجاسو مماوج ضءب نوجا قجا یو ه رعهدن-هکر  هیکب زوا

 یدیشاک نا رک ك همالسا لها یدو بو وا

 ب وئاوا رابجا نوا ققاب لیدنف , دنکوا یسهناخ سکر ھ یزههک و ||

 | یدروللوا بیرت رارجرفآ « دنقح ران دبا روصق ییرج ہ دص وصخو ||

 | ج ردنا هساوا هدهرنره بولوا نس سم هجا وروا هیدلب تات ر وال وب
 یرلف د لوا فول ا هلو یسلاهارصمهدهسادو دغه ن دن اح الض ایسار جا

 ۱ قرهوا را رب موالد ییالوطندنا لوا تست هنسارجا ه.فدلداوم ۱

 یدنارلسع |ترفن ندننالماعهلرا سنا و ْ

 | هعاصم راحود ليول ون 0 نر رو ص# هدرمصعم یسودرالرزمساارفو

 | لاها ةماع هسیا وب ب ودا خرط ت امورو وکر و رغآ ن دنراقدلوا

 یدناهدکعا ۰

 لها ادعا هلا تالماعم فلاخم هتداعو ف رع وارودو را یسنارف هتشاا
 ردراشاا ریکلد و رفنتم ندنرلو دنک ییاراصا هر وصرر هدعب ویم السا



 ۱ هلوا هدراق اس ن ږاکو دا شلتا لولح یعسوم لبن ءافو هدا هد ااوب ۱

 ۱ لر هریدتا نیب زت یرمصم تالحو ف اوتسا ا نود هرزوا هجو کی داک ۱
 || اشاب یا ووهدلب "یضاق دوا بوعیچ هن .رانک لپ: ساتو هراهدخب سان |
 | كردبا یکلتش یوطابکارءرلت آ١ کلر هلبا فارشاو نابعا راسویسا دک |
 ۱ ,دنلقنالوطندنقارمح انسان و دهدروخ وب او یدیشمراو هل سایعم ۱

 | هسیا یسهعقوروخوا یدروشیلاچ هیافخ او مک یلاعفنا ش [1نرال والت 8
 ۱ یراشژناكئداوح والثموب هک وب لاحیدبار E E اوفا كر هل دیشدا,دربصء |

 | یر هسوک نایلبود ینو ندنکیدنروک رضمكب هنسهقشاوپ كل هنرایانود ۱
 ۱ ردشعا غاسو ادیدش ییهوفت كئداوحو ردا قیضنو سبح |
 ۱ نربد تاد هنراداتوپ نوعا بلمط] ی السا لها ,دناولح یوتدلومو |

 ۱ کب حش 0و0( ىزا نو دنا مان ار ه وبل تدالو هب هرزوا
 | تاذلاب ب وتلوانیبزت هلبا لیداسق ىلع داوم و شمر_ و لاب رزویسحوا |

 ۱ قر هلن آراب وطو شع ہک هناروا هلبا ی الإ ها رامز راسو برام د دود

 ۱ سابلا ككروک هب یرکب ےک هدلکګ لواو شءوقوا ینه وج " تدالوه.2 .هتم |

 | ر همانکیربت هت اداس میچ هدمب و هبجوت ینبصنم فارشا تباش هلبا ۱
 ردٌشکدا رب رڪ

 | بصن جاطاربما كي طصمیسادنهک اشابلاو دعت ۳ ۱
 ۱ شرب دنک تملخ هد روضصح ناودد ا اشم هداروا بولک هبهک £ قرەللوا

 | ردشار دباب دیدج لح هلی اماقها هنییترت كج اح تام ٥4ن دنفرط هنراپانوپ و

 جواعاعجإلا ید هدنیارس هليا توعدی عاشهراباتوبهدانئاوب هم و

 | یب ر,بوراةی> رانودروق والود دروجالو ی مرفو ضاس یە یلکنر |
 | قر هلوا ربغ» یوا كه كجمدبا عضو هئب رووا كني واق شمش |
 | لرکسعرمس هزمسخیاشما نامجرتهثب رزوایسغیا را ذتعا بوت ۲هربیودروق |

 داد نع زکب ردق هکر وسا كیا قیلعت یرلنوب امارمحا ندنفیدلوا قبح

 | نکلتوا یخد اشم اباوج اکا هلکود زس هلوا "ریه سانلا نیب قرهلوا
 كن هنرابانوپ هدنراکدید رولوامداضزرح ردقنیلسلادنعو هوا دنع مزب هلکو |

 رانوسقاطهدراقوق هند را کوک یراب هش رزواكئوب وردشلعبص یا هعلی>

 ۱ تصور هاقیا ترو وش نر , نوک چ ر - د ا
aaaأ  

  FEبواآ +



4} 
 كلياربمعت نب یک مهیسودنک بوغاز, یلارما مان ( دوه) هلا نیتفرف هعطق
 قلوغرف یساعنودزرسدا فرکید نانلوا عام ییج هح ندنولوط هدیش و

 رد شعبا تع نع هب الس نوا

 یادو قم هلا یروه ج ےےڈا د قرەلوا 42 لع هزلکنا یر

 قن و و هه لع ااا رف سکا ا ید یاود ریکنرود یک

 هرزوا قول وب هدنتیعم نود سان لاربا یساعتود کو < هرک وډ ندشدلوا

 ید نوا بوم 4 شی ۹ > روخ ولا هد هساا شلک هناحاوسهب ردنکسا

 نوا تاقالم هلیانوسلن یساعنود ریک:روب ندنغیداوا نت ه ایلصم

 نشت هد طاوا بواود نامش

 قر هلوا مبات هسارهو مهو رارسنارف هد رزوا یس هعفو روخ وبا وشا

 هدنس هب را او ان هلعناود هل انوام “لار نانو هدنناهل هب ردنکسا

 اطاتحا ك (سازدا هاب رطءد ردرلشلا بوشساو هاخ هبجنالوادوج وم

 نالوا نوصنم هدنویامش هارو ىديشمالقاص توزاب راد مر هدنس هلاځ هبح

 رازسدارف یصوصح نرلکج یهر داب هد ارب وه ر كو اس هلون اود

 تو دا تاب هدتفلاحم ن ادوق سا ردا هد هدا را عيا فیاکت ارارک

 هده ردنکسا هرکص ندونو رژ مکراو ندرارتصا قئرآ ید راّرسدارف

 هلا ها ینب رللبس كنب رلزک راع هیلعنلود ههطق ىکا زوئوا ن انلود

 ردرلٌمرب و تصحر هن راتک رح و ندوعنداروا

 ر راکنا ییحاوسو یساوا راسکناراحود هلهجولوا كنس اعود هسذارف

 ی دادما دیما ند هساارف قئرآ تن هت راپ نود هن . رژوا ی ملا هقولرا

 ہک دل هزات هلا هدندج رک اسع هرص هرا ةسا ود رار ee طفتم
 یس هجان كن زفبس عمو ندنغب داوا راک رد ینح هيم هوا کد

 ییلنارصاو ترططمو رم كردا هعلاطء شد رد یغجهلوا ره هفلانف

 هد ارادا هل ا.فغا هبا یاسا ل ها هلن ارا ھه طا ی هرم السا ترعوراکنا

 هس ودشک و هنغدلوا بلسم یدنعاندنایم السا بناح هش هد هدا شک

 هلیس ومانو ضرع قاارارب هدبونارق تفوزار هلیا سئاسدو لیح عب
 و۰ ها قدم هنود داوا هراح یرغ ن دیش اخ ربیص یب هقا ندریصم

 فرا باج ی السا لها اسه د هبنرهرب نکا توت دقوروخوب

 هک عباس و 41 $



 | هسک ك نوا اک اهل وسه هب رادان وب نسهدزف لای دل دکب دارمیصوص-و | ۱

 ی رکود ؟ يه نوسنیک ات ردنکس بنا بولا یی رکسع ەر و هارجرخ
 | واد نوبدا كر هرع> ار هلا صبا ندهادالج یزب هدمشو ندقلوا فات

 || كج دبا عیلبت یلاح عوفو بولک ه رص« یخدرومأم لوا هاکمرب و باوج |
 | ەچرزواكب داره یهزردلازیج هلباهب زکسع هق فر لر هلک هبضغ هنراباتوب

 ردشلا لاسراو روم ام 1

 ۱ هسارف ۵ :نیاجنات روخوانولک نوسانروهتمیلاربما ریلکتا هسد اهدا وب

 الیتسسا ین هیر دنکسا را نسنارف رک هلل وش یدیشلیا قارحا ییساعود
 : یییرا هیلع ناف هل ادب ر < "هریفص ناقسو نور ٩ هعطق دلج هدنرلک دتا

 مقاو هدنراوج ه رد: رو یرلک كح لوس قاب پودا لاخدا هن ی

 ۱ بول وا هعطق چ وایمرکب رانود 4 ۳۹ راشلوا زا نارکشا هدنهاکیب روجودا

 ۱ ( نان روا ( نالوا فور ء۰ وداد فصا رز < بوطهراب ناسکسزودیرب

 لرازسنارفهدنوب یدبا یسیک لاربما وار ادعا هنیفسرب یلرابناچ واما

 یدیاراو یا راتو ف قوحكی یرلفداوا شی بهذوذخا ندایلاتا

 | دو وبشاكن هسذارف یتوک ی جر, یرکب كنيکنرف زوم نوسسلن لارمما
 | یس ود ةسنارذ هل اهرف لردباهلاما نمو د لاحزدو بوک ندنکوایساغود

 ۱ فالخ هل وډ لرل رماکنا یک یتبدقار رو ندورط ج بورەك هنسهرا

 ۱ هرازسنارف هد ال وا هاهو یسهناراکر اهم تک رح نالوا عقاو لومأم

 | هعطقنوا كنهسنارف رکصند ه راح و دق نعاس چ وا هلکهرب و قلنقشاش
 | را رعساکنا یزوفط هدهب راح مان هک رادان تریلسد ضرع یسنک لوس

 لارءاو شر یسک لاربءا مان نادروارک ذلا فااسو رد الو یا ك

 1 یسهبغ را رکید واب وط ترد شعب لزوسنا فو ردٌشلوافلت یارفنو

 ندنفرط را زماکنایرلک ٤ط i وارک دو قارحا هرکص ندک تشو د هب هرق

 یر کلاس كرازیسنارفو رد شل دا بد رخ هرکصندقدنلوا ط ضو .ذخا
 وب اب وط ر و ردو ینویلاق ۵» طد یکبا واب وط ترد شی :رکیدو اش کیف

 ۱ تورو یرلیک 4.م ول یکی او تورود کد اول وطردرد نواونینفرف کیا

 رییعملا لج ال یستااندر هم راطوا روک ذم نوسسان لارمما ردشطروُق

 ۱ رات اب قار =| هلانهح یراذدل واش# هدز هداب ب زییحواوراسب دن 4 هزنلبح

 تردو نوا دلق حوا هرزوا تا هقولبای در رد: A رکصندل دا



$( 
 بواوا رادربخ ندتیفیک ك:ےھارا هدک دتا تکرح هنفرط هیلایص ۱

 یهدنرلبع« نامه ندهیداوا شا هاب كنا هوا د ین ۱
 ءاقاللایدل هلو راوسزمدارف ردا باتش هپ ههفادمو هلاقم هلباراتهلوک

 كنةتو نوط رزسنارف نریدلس قی رازوک كنهيمالسا رکاسع هکنوچ

 هلهج ور هتم و هه کا ف را وس ۆك نسوا افا رف هبوب واوا ی 31

 تو مرهنم هدلاح اف رزسنارف ندنعبدل واراک رد ىج هيم هنایط

 سفت هل وررواط لاحردیک تد داوا فقاو هترابانوب اک و بواوا
 یلک كس راوس هذارف ردق هنندورو كنا,د هسا شابا تعراسعهدادءا
 یکیدش اد صو ءوسم راکود ك ناب رعهدرص وب طوف ردشاک هعوقویت امان

 ناه كردا تعارف نادك را رذ ننس هراح ۳۳۹ وا رابخا هکب ا ۱

 رکدد هرکصندک دتا صیلخت ییسایشاو لاوما هلاموعه هغ رژوا ناب رع

 هرمص» جد هرانانوب هسد رزوا كئو و شنک نفر طم رار , دژرلمهلوک

 ردشا تدوع

 هند راز لا رفت کلم هدنتد وع ندفب شے >حورمش-لاون مول ر كب عاص

 دعب و نارحو هلاو كج دا قیقح نندداوآ بارخ كنا غاخو ییکید

 بور شاش ےک دہ دیک هق طه و ییعج هاه هدتعحر هنو طه ع هب راےلا

 سدق هل فن شل هقااق ه شود یقردلوا نادرک رس هدنکالف "یداو

 رال ظءرسنوساوا تنعا لاها هرهش هک و لاح توراو هفت رش

 كا بار > هل راد مر یدعسورر ۰ ؟بدوب و هرازمهلار هال سا تنوع

 اهد هبت هر كب حاص ندنرلکدلبا بسانلصوود نر ؟نداک هارو ینوجگا

 حاحا ندنرذک و لا هیات هلبارافتحاو لذ طرف قرهلوا نود

 رد شاوا توف ندن رهق نب زسکمک ق وح قرهلوا

 تلافس قوچ كب هدرالوچو هدرالوپ رل هلوک یکهدنتیعم هلباكب میهارپا
 ن دیلاها یخدرلنا « دنرلقدلوا لخاد هاغا ربط ماش كر هک راتغثمو

 ردراثلک هلوا رادکا رهز شون هعرج لردیشا رزوس ظیلغ وارد وب
 یکی مهار هلیااشاب رکبهنرابانوب قیاس لاونمرب هثلاوحا كرازمسنارف مل هلک
 زومأام هکب دا مع نائاو هددیعص هرکصندک دشا درط ندهب رصم هطخ

 هافر و هلن تیم و تعب هن روهچ هتسلارف ۳ صوص#

 رام ندک داف شلیادعو نت و ص اک | هرژوا كّسا تحارو



¥ ۳۸ X% 

 ك هیکلم حل اص م هرکص ندک دت اطبض یرصم هنراانوب حور شم لاونمرپ

 بک رم نادهدلب ف ارشاوا اک « رزوا قل وا یمج رمو نک رم
 كن هب رمصم ملاقا هللا لاسرا رارو ماو رللازمج هف ارطاو لیکشت ناوبدرپ
 ی هلا داشک یف هلا رض یک هد هعلفو سس ات نس هرادا نما

 كب ےھارا هل | اشا رکب قحا ت و دبا نادا طو ةف قرهلوا هئمار

 ال ین هب رص م اقا ندراو دال وب هدذقر ط دیعص كب دوم

 ینودنک كن ندنرالا كرانوب ی رااروا هرزوا قلا هذرم حد هضق

 رخاوا كردا ےن عقل ج داف رط سلب ادعا هلی سما وب ن دااح ةە زال

 یرلب وتنکم ند هیهع لحاعح هوا نا رد شع ه> وت هق رطاو اهدرفص

 ناماو یار نوحاكب اص جالا ریما ندهتراب اوب ناوید یاضعا داکلک

 هل طر لک یک سانداحا بویلوارکسعر اسورلنم هلوک هدنن ادن راک دتسا
 لاصاا مک «رصم یباحاب ید رانا ھنن رزوا یسعد مری رب و ناما
 هرسصعیبا2زر_ردنوک یرکسع رسنارف ك ترد هل رثعد كجهدلا
 :دناریرحت نالب ردنوک هدنل وب فیطات و نیم اد هنف رط حاح*هلفاق هلکع دراررونک
 شخلوا راعشا یر لوا رظاتم هربخ كج هل ردن وک هدعب هدب واک هبارج راد
 نوجا یرللک هنفرط سیل كحاح مدعم ندنلوصو كنار ركوب هد هسا

 | رلشعا تی رع هاروا یخد رلنا هغ رزوایسلوا شازا ندنفرط كبهاربا

 هرکصندک دتا تراغ توروایئرمشع لیعزوبا هتراداتوب هوا داناو

 هيطاص كی حهاربا ندنکو ديا شلیا هج و هنفرط سابلب هداو الاعب رلیا وا

 هدنتا افک و ناعصتص كلا رع یی راهرحو شیب رلکوت بودا تکرح هتفرط

 هلا ناب رع یبمشاطرب كجا كلذ ىلع ءان یدیشمقارب هدف رطلوا قرهلوا
 شقیک هش راتکلع هل رلش رط هب ویلق و هبفونم و هب رغ كردنا هل واسم
 كب میهاربا ربارب هلبا كب اص یخد یرلیض«ب بولاق هدسبلب یمقاطرب و
 نادلوب هداروا هدندورو هسلب هترابانود ایقاعتم یدا شات رع هنفرط

 رفتم جو رمش هحور نا حاج اما رد ثمردنوک ہرے یبا.>

 هدرللو نابرع یتغوج ب واوا راحود هرلتلافس وارد هدرللوج قرهلوا
 ردشیا ناب رع هلبا بھن

 هناب رعكکب میهارباو كعا بەت یک ےہ ها ربا هل ااشاپر 3 هنراب توت

 نادساب «رزوا كعرو-ع هلا سر ید دلوا شلیا عد دوت

 # نیطایص ر



 7 ۳ 7 ید ۱

 بابرا ندنک رانسا یټ جو تبصام هثسا رب ندسشح نه هلوک هکنوحو ۱

 ۱ هرلناو یک دتا فو ندر اکر جن اسان ماوعهد رمصم یخ د ندنفرط نا وید

 | نادناخ نوکلوا هل وا راطخ | یکج هيه هديا تموکح یسهقشب ندرلکرت

 یییما تاستحا اغا نحو یسامنا ناظفهسع یا ایا غا دع ندع دو

 ردٌشلدیا ارجا ناهیحو ضصعب یک ق ھوا بصذ ۱

 قرهثلوا بص یساد ےک ناظم ناینسرخرب مادا نیلطرب هدعب |

 ۲ ردنشللا ترداسم هروما دمعو لح توزک هدرصم ها تارادو هیدبد |

 راظنا ندنغیدلوا ص رب ندنئادا راتصهشش هدناک دریامدقم هسااو |

 ردشکروک ۵ نیکر جكي هدمانا ۱

 نجا بولوالخاد هرصم نوزد حوف حوف یرکستهساا ر 5 کیپ ح

 ندنتهف كنايشا یراقدلا هفشب ندنرلک دنا ضرعت هنضرعولام كنهثسک |

 ارعف ندکیدلک تعسو هر اطعاو ذخاو یدارارب رب و یت سا هدانژ |

 د : زهفول ام تدامال رسد ی یدیششاتدارو ءافر تسک ۲ یقاط ۱

 ندشدلوا رولبنارص لع ی ؟وص قرعوهداهدفاوسسا قرهلوا فااح ۱

 هاد هدنسهاس كل راکیاما دیار روک نیک ره الا لا یساروب ۱

 یدنا رلشلوا دازا هل تعافش ناوبد بان را < هورک ی ابا نایمهعرص ۱

 | هرمع تادیت ) یداراشلوا حبات هی هق دص هللا لاح ءوسا هدرهزا ععاج ۱

 ۰ (تابلالایلوال |

 هس رزوا راه هل ا لس ربغو سم قرهثلوا توعد هناودقلخ هداناوب

 كنا یا هدعهو ردشلرسوک تدشهدنسافیئسا هلا میزوت لاب ركي زویسد ۱ ۱

 یش را يجلب د نوجا یبارخا ءرهاظ كلاوما ناشاوا بهن ندنزاهناخ |
 لاوما نالوا افخا كنا رھا ید ندفرطرپ یک ییہ دنلوا قییضاو سبح |

 ل اما هد هر ىجا دناوا رادتنا هثسنف رک هشوکب هشوک كنس اتشاو ۱

 هنادیم نی رللام كن راجو ز طقف رانوساوا نک اس دن راهناخ یر هجوز |
 یمودنک مناخ e وادی اوانالعاوب درلوسراهب> |
 ایا رب اسو س :رویوتازسنار دك یمرکب . زول اموط#منو ایتاعلعتهو ۱

 لصالاو ردشعا و | رج هل دوم مروت ندپ وطل و ید یر هحوز |

 ردشم وب نرابع ندعارجو تارداصم والثءوب یشیا كناوبد |



 ۱ ۱۳ وب EN تناصم دل روک مه هدره» هسک لوا لصاخا ۱

 || هدقداشالک | یراقدلوا شمایا زواج هفرطورب كرازسنارف ینوک رازا |
 ۱ نالبرپ و ه رواساا ی دل هلا عاعجا هد رهزا عهاج ماشمو او یضصاف ۱

 ۱ قر هلی زا ب وتکمرب هدننع<ناماو یار بس ن دنف رطهلج هرزوارارق ۱

 ۱ قوتکم بوراو شاردنوک هلا یقیفرتهبچ رب هی شب رغمهرب رولي هح زار د

 ] نوجا یراتحارتساوتدنم ارکحافشمو امظع رس ق هدنرلکدرب و هنویلبان
 ۱ یار ند سش ید یار ۳۹ هلکعد رلیدتنا رخ ات ن وح یکلک ءنمروض> ۱

 | م دیک الاسرا مدقم یدغاک نعصنم یتاما هرلنان هدک دیدرازتسا ناماو |
 ۱ ردشابلاسراو یاس هن رخ ور رڪ دغاک ر ود نوسازاب هن یدعشوخ

 | روئواهوالعهلرفر (4) هدرب زربارب سس هججرت یخد یتروص كي ونک موب |

 | قدهراو هروض>و تحار قاخ یک ینیدلوا لصاو هرصمبوتکموب |

 | بوت ثاوذ ضهبرکیدو ی ویفلا میه اریاو ی والا یتطصم مش |

 ن درصمراک رس لب دنهبر هرلنا هبراب انوي هدنراق دراو هنناب كن هنراپا وب ۱

 | هخحاشو امل هی یک هلل تج نوع ب ودیکه فر طرر نکیا |

 یار كن هت راب ان وپ لاحرد هاکعد رلت وس ههر ود رلن وتسلک ر ؟ اب ۱

 ۱ یرلعا مالعاو ر رک یصوصح ی وعد هنروضصحو امام

 ۱ هددساراشتک تاوذ نصب هلبا یواق مش حشو تاداس میش دن رژوا

 اأ ردرلشماتک بوبم هلو نم *تاوذ ضب رک: د هللا یدنفا رع یارشالا بیقن

 | هلباكبدارمو كبارا ردا عاشجا یھ ط لذاراوشانوا نوک لواو

 | هلیااهب زوجوا یتیرافدلوب هلباتراغو اسب ینب رلهناخ كلاما ضع یکید |
 ۱ ردرشعاص

 | هنراپانوب قرهلوالخاد هرصم رزمسنارف نوک یسنریارازاب یججنوا لرفص
 أ یهخا ین دنازافیلا ردشعا لوز هثغابوق یهد هیکب زوا تاکیدج لا |

 | تیب تو شرف هلبا فاکت رازه نکی-ثعا لاکا زونه هلنا فرص هغانوفوب
 ردشلوابیصت 4 هبرابات وپ راهطو یکی دطا

 توعد ندنفرط هیوسذارف تموکح یقاحواو ممیاشم نوک هنن شب

 اشان یلاو ردنشعا وا نيەت هنفلاضعا ناوبد یرفن نوا ن دانش قرهللوا |

 ۱ یدنفا مهدا مهاربا هداز یھ مشل هدلب "یا لبا كب نط صم نادا ۱

 4 ید ل
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 کوس

 رها شم كران«هلوک و د: دبا نوع نوت كب بولا هه رایدنک بولوا ق ده

 رد سلوا ده شیر هک ندننا ریو

 هر هنیتس تعاجرب ندا ما هدهاسشلا ید یکنجر کے ع نال وب هددقرشرپ

 ندنشدلوا لیلف هایفس هد هسا رلسشمالغاب هکمک ه وشراق هللا بوکر
 فلو دیدش راک زور هدلاح یرلفداوا هدکمکرزآرزآ بوی هنن یسهلجج

 بولک یرغوط هثب رزوک كرکسع هلا روهظ هنطروف ه دلی ن دششیدلوا
 بوک هپ وشرافرلن وب هيلع ءان ۰ یدزهروک یزوکزوک ن دزوت نالیکود
 مرهنعیس هدرة یی رغر ن دلو ارنضاح هگنچ هدب وب النوطبورد يراود نکو

 ندفرطرب  یداوارساهراسنارف یک وق رغءدلبنیمک كنبراوس قر لوا
 كانو بوط وات دش ندنیفرط ردا مو هن رزوا رل و ر هراز فارف کد

 كح كده هيج دیا دوحو ی اندا رادو اترا یهدهیابنا قنح بولوا کنج

 تداهت تويم هنایط هتشن ال ف رف هیمالسا رکاسع نکل یدیاراثعا

 کهدنناب كب دارم هلب رلعا طرض ید ی رلسیرنم ی رکاسعنسنارف
 هر هیلمق ته> هرکص ندرارفتساهدنار دو كل راحرب ورا رقهب هرج هل رامدآ

 ززسنا رفرئصندق داوا مره یس هقرف یرفر,حورشم هجورو یدک

 یک ییددالشاب هکعا س آب ور وح هنر ز وا ق ریش قیر وط
 تع نعد” هلداع ك مها راواشاب لاو بولیغاط یخدرکسعیهداروا

 رایدربک هرهشهطواندماشخالردباناغفودان رفیخدرمص«لاها یدتنا

 تاک هد هانا هد تع نع ه هیلبق ته ند ۰ رج كدا رم قیاس ه>ورب و

 یرغوط هب وراقوب ن دهن د) وآ شعا صا یسلزب د کج وراق و كنسک

 یس اا ین هاواقارحا نوجحماقءالاق هند هلهروتوا ه هرق نک روایکح

 سلف رازسلارف ء داناو بولوا نط رلی دقاب یی را هدلب قالوب وءریچ |
 اکیلی وس جد فیحارا سناثلا نی ودشعرارودلک لر دنا صرع هو

 یی و هثفرط قش یک ب وقیج ندرمصمنیا دیک وج كپ كنيلاها
 لو ویرب یراکحهدیک هک و احر لش اغاط هر مت تو دیک یرغوط هنشادیعط |

 ی رلنا یهو رک حالفو ناب رع یک یرافدعبج ه رلارحصو یدیا را رب
 رد شابا ناب رع بول وص

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 ۱ بواک هلع مان دوسا رج یت وک هعج یا كل فص یسودرا ها ارف

 ۱ عاص ۰ رز تار قهد مس ع ولط هلتک رح ل وا ندر تقو یسادرف

 ۱ هنب رکسع هب راباتوت هدک دنروک رس ےہ ر چ ڈش ندفرطلوصو رلمارهاندفرط

 | رطاخرد رک کج هدا كنحورب ور هلب رلح اف رمصم هت ٹا رکسع ) اباطخ
 | نرو یرکبزوب عب لیج نرق ن دن هیت راما رهاوش هک کردیا
 | ن زسکمک فوج بودا شراع ولتعرمس هرکصندک دید ( رویدبااشامت
 7 < را یک یبدالسشاب هک روک هرزوا طخرب یزولنآ نمهلوک
 لازبح یعودنک بودیا مست دعا رح شا یسودراو یدلنا تعراسم

 عاص نع هدنف رط لوح هنر لازبح هلا زد لاجو هد هتروا هلا هغود

 یدیآهدح ا لوص ید هدنفرط لب نو لارج هل اونلازمجو هرات >

 نالک ندطابمد نیا اص نوک لواو یدیشءروب ها رگ یهدنسهرا

 ید یسلاورمصم بوریک هن را نرم هبابنا یرک_سعدوانرا هللا را رغم
 یراوس زو جاقر هلا یرصکب ك جاقر ةناعا هنس ودرا تاکب دام

 هدنحانحلوص كنسودرا كب داره حد یس راوس ناب رەىدىشەردنۆك

 یدیاهدنراوجراما رها

 یس و درا تاکب دا رعهتراپ وب هدنرافدش القاب ر دق یل مع بوط هرکیدک: نیفرط
 لټ دیمالسا رک اعنا روک یغیدلوا هدنرزوا قادنوفكراب وطبورکندزوک

 هرکصندق دزو ید رگسع نه هلوک و هلغء الت | یفج ھم هدیح ندرلتما زد

 هد ما لوا هلکلتب نقب دل وا له سرها هج ودنک يطب ك را تورتم

 | هرزوا قمر [ ندزکسعیهدرا-ٍ راج یرانا هیهطاحا یراتهلوک
 ۱ یار هدرا زم ید ك دارم لباقماکوب ید» رو ھن رزوا ارل: «هلوک

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 رلدارها هل الس یس راوس كردنا هتسعق هر بیا رفه ینهداب ید كب دارم

۱ 

۱ 

 | لوف عاص كنمودرا د-سنارف هلب راب راوس قاب بوغارب نعهلوک ردق كب
 نالوا هداکش هءاق حا ص هد هادا موعشرپ واتشهد تاغ هن ززوا

 لباق قلد ات وا ندنرب لر هروک- سوب شذ | ندفرطره یر هفرف سنارف
 هلی راد راوس نمهلوک هدننیعم لی تولارادرنفدهدهرمصوت هنسلا یدمهلوا

 ینادعا هه ردا م وعر هن اراک ادفو هنارب ره هن ر زوا رزسلارف

 ۱ ۰ مونا هکنفتو توط هناد دب رودشک ء د هسا ردا لاعاب هد ماایغایا كراتآ

 نده 9



6 ۳۳ F 
 ۱ . عضو هلاح محو نوط راجت هبا لقب لح اسیر هني نوا ۱

 | هعاکص-انف نکلرلب دل دنا سب تم رادامار اد یس هب رق هبابناو ریدتا |

 | كرد ول ناو عضو هتشب ندف وا نانصقنوروصق نو ارام ول ۱

 یان وا ندنژرپ هجا ا یدل ن دنغیدلوا هدنرزوا قادنوف بویلوایراهب رع
 ىدا لک د لباق |
 قوس لها ب ووا ماعربفت نوجا لوخد ۵ راسا ربع نوک لوا هو !

 ندناوشو هرج هدرصمنورد ندنراکد تک اسب زم تاد ی ا

 || بوردلوکر بخ لاپ رع نالو اروا هرم ص كب میهارباوردشمالاق هتسک هفشد |
 || ید هتتیعم كب دارم یک یکیدلبا را مشا ینب راماوب هدنسحاون هربسش

 ۱ رکسع هک نا کلر هلک رک کاسع ندرالح یاژعادیعص و هربجو هرم ۱

 ح یدیا هدکعش هدا ز ||

 یسالینسسا كن ردنکسا بوبمملوا نئمطه هن ارا ربارب هللا تاکرادتوب
 || یرکل رنک نب ریش نالوا راد هش رافو فح وربندتفو یندنلاربخ

 | نوت ون نوت قلخیرلغ الت هلهجوو لر ندن راک داک هد الفن هنن را هناخارفو

 ۱ ردشمروشودهبار طصاو تشهد ۱

 ۱ یایصانداراصا ر راسو جر ذا نالوا قم هلی ر ط ترا هدرصمنوردو

 ۱ قیصل هدنز هناخ ی رلیصءهب و سحهد هءلق ن رایضعب هل اط لام هب مص :

 | ندنراقدلوا ردبالتق یرانایلوا یضارو بصح ن راایشاو لاوما كرهدیا ۱

 هلس رهن ول هس> وب رد-شعاوا هو ن دتموکح باج عیلش ضم اوب ۱
 ۱ هدرصم

 ۱ یدرولک هعوقو رلعل انف قوج ك
 | طقف ب والشاب هدراوت یزربخ ییداوا م دقعشالقا كنىد لامویفامو ۱

 ۱ یسود را تاک دا ی ن دن دم هلیش الک | کج هاک ند تھ یننه الت

 ۱ ربعم هل رکبسع ودنک ید ك مهاربا تواوا هدنسورا رلعارها هلبا لم

 | راد ارظّتم هدورو كنعد لا فو هدنفرط عاص ال نعد هنس هفت
 | دامو یدا تمدخ عون 1 هند هدو أ یابی 4 کا كنوف هلهجو و

 ندرلح الف هب رکسع ناب رع كہ حاقرب و نعهلوکر دق كيب نوا هدنناب تاکب
 هدنع وقف و دبلع ر ی رف كل ا رع قعایدا راو م اعربقن واياك ید

 بولوا قلخر عبات هراک زور قرلوا ترابعندقملا هصح ندعاثغ لاو

 ردراکرد یل دلوا رکسع راراب هسا نادنج هسیا ماعرفت |

 هک عباس تم
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 چتر ردو نوک حوا ندنءددلوا س ءالک زونه یرلاغ ود هک بانا: وا |

 ۱ ل را رسدارف « دنراو> هاجر جد ك دارم بودیا راظ او فقوت

 ىدا رظتم هن دورو

 لصاو ه هبا حر یرالدنصزمسنار یارک یجمچوا نوا كنيکنرف زو#

 رللدنصورلد دتا تکر حه ورابا رار هل.سودرا رمسنارف راي یک ینیداوا ۱

 لبافتلا یدل هلل راغ رج تاکب دا رم ندنراقدلوا شابا تکرح ورابا اهد

 یدشنبیخد یسودرازسفارف هدان"ا نب ناو ترشابمهبهی رهن ةب را
 ه:اکش هعلق مد رعررب یهقرفرهو میس هب هقرف شد قیرکسع هراباتوب و

 هن رلفسشوک یتدیرلب وط هللا عضو هنسهنروا رانو ییلرغابوب وق
 یدلنا هع

 هک هب وشیدینها وا را دتا هکنج هک یدیایئوک ةعج یجنزوهطیرکب ك مرح
 موحه هنن رزوارل هعلق و هلن راهق رد یراوسزو رشکنا كب رکس ك دا ص

 مو هن رزوا را سنا نیکزبد لوط رلثء هلوک هدک درب و یسهدناموق

 كس راقص نسنارف هلا فیس لس هرکص ندو دتا اش وب هحشابطلاررب كلر دلا

 فلت یس ەچ ای> هل شا ب وطرب واتدش ه د هسا راش مردلاص هن رزوا
 ندنرلق دم هزوب یرلفص هلا یداصذ هراوکنوس جد یهدیف قرەلوا

 هداشاوب هتشرا یدنارشود هر بواد روایقاطرب و روشالوط هب ور هيوا

 یب دلا شد توراب هلکعشود هرعجنرب هسکو ام هلاهلاخهبج تلک, داره
 ید ههاخ هبج ید هرف بولا شنا راک یهدشنا و یکروکذم یک
 یجویلاف یک هدنتیعمو اغالیلح یلد رک یشا ی 2 ول هلک | تیارس

 تجروک كيدارع یراق دجوا هیاوهكه ر A وا راس ه)ایرکسع

 هل رلع | شنا لئدشه رزواكنارزسذ ار هدلاح ینیداوا برطضو هلاو

 یدربو رارف هرارف لرد لر ییلاعئاو لاجا نامش كيدارم
 تشهدو فوخ ه یلاها قهلو عویش هدر یربخیمارهنا تاکبدا رم
 هر رب فارشاو او اشاپ لاو بوک هنفرط قالوب كمهارباو شاک
 |رعاوقلا سرم هجنراو ه هربسش ندق الوب هراشتسالا یدلهبا عافجا
 ردشلر ورارف هن بدن ماو هدننیع» كيمهاربا هدقالوب ناقشاک و

 هلتیشپ ندا روا بواوا لصاوه ها كبدا رم نوک یترارزابی کال فص
 وا لوم هل ر <a سب ایا اسو شاب ىلع یی ار دق
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 ملءدزونه هسا هدر صم تواوا هدلاحرب یظتنمو -م لیسودرا هب را ابو

 یزابشآ میانص نانلوا عارنخا هداب ورواو شمامیچ هنا دیم ین رکسع
 كناشا ىلع وشراقهرازسلا رف ندنعدل وا شمال دبا ث2 ع وضوع یس هلئسم

 نم هلوکاعفاو یدبا راک رد ىج هیم هلوایرثأت كنه رج ميبادت یک هديا
 هترابات و بویلوا كج هد هنن راتراهم ه دکلیدنجو هثب رلتعاصكئس راوس

 تاکبد | یهنک- لیدی الو فص و وید یس راوس یجنرب كنند یرلنا ځد
 هنسو دراز ارف ید هحد دع همش ن دق دل وا مظنم رکسع ییدایاباعصتس

 تاللعو فّاوط هدیسشارتو هنخ هکر ب د لوق وق هتنوم یدیا صفا ك هلتتسد

 شعامروک هب رو ملعل و هن راماظتناو هطب ارو هن راتف رعءو مه یراداععا

 موع" هللا تدتشو هن رلنرمک درج یراداثتساو راهظتسا كعاو ماوفا

 رد هس راماها و

 ردتقم هتمواقم هلهجورپ هنسسودرا هنراپانوپ یسودرا تکی دارم لصاما
 یادش ه>رد هن ياا كط ف کد انتی یسو رک نکل یدا لکد

 هنارورغم هلیعز كنکچ هرلنآ نامه نسودرا هساارفندنکبدسب نښودلوا

 هب ورلبا نوګا فذکو شلیا تکرح یرغوط هیهبناجر هنالفاغو

 یدبا شا قوس یراوس ردقكب

 ردیاتکرح ندناوج روهندهرزوا نی دالواناب هدالایخد هتراباوب

 یلاوحانعروک یباهن قول یسهکلوک قوح یعاصص یرکسع زساارف

 هدئسه روا كئسان رد موفرب یرلک دمروک یر هدن رک دشودهلوحرب علت

 ندقارس وصو ندقاصصو ناب ر هدنسهرا یر هغااط مو قا يقو قاحص

 راقیح ندموق یخ درانم هل وک ناش ال وط نوعا فشک هدلاح یراق دلو |باتب

 ندسد وشاب و رارواوا باغ بةءردو رونب زوک ندقازواقاارارب یک
 یدیارارها مادعابوب زاح یراّرسنارف یرلفدلو اهنت نداوصوعاصو

 هتسلالاحهت بور و تشهد هدا ز كپ هراز سارد هرو کد« لاو>ا
 هدنرافدلوا لصاو هنر اک لپ هرکص نوک تردندنراتک رح ندهن رذنکعا

 نکزد لوط هث رزوا یس هقرف هزب د لازج یسب راوسنمهلوک زوب جاقرب
 ندزوک یولیغاط هل | مقلاصو تکسم كل زرسدارف هد 3-۵ راس عامو

 داش الک | یعددل واهدلح بب رق یسو دراكلراذم هلوک ندوب طةفراشلو ا ناهد

 بار ندرالدنصالا ه>ور ویدیارلغء ال رمطاح هکنح نا )رنا ۳



¥ ۳۰ 46 
 ر د ثمل نیعد یدنوا مح هار ی ط ص, ی ا باکدا سر هر

 یت راظن را هناخ وراب بواک مزال ی ا۶! تورااب هدانزتاق تاقندیکلوا
 هدباب وب ی دنفا فب مش د نالوا یلاع ردص یادم یر هلوا هدنرزوا

 یسهرادا توراب هد و قلادصت مه هدتفو هلل وب دهسا شلوا قفوم

 هليل رع نده اراک ینوک درد مرکب كل رفتص هاك روك رسم

 ی دنفاقیفر هفیلخشاب هش رب كناو اع ردص ی اد یدنفایهارا
 نادومق هداتاوب هن وردشلوا هفلخ سابیدنفا یطیفندافلخو ىج وتکم

 نانلوب ه دنسودرا ندو بواوا یسلاو یلیا مور هن دزوا یساهدا كناشاپ
 . هاشاب ىلع یسلاو یلوطانا قاابایلب امور هللا لزع اشاب نط صم یلکنش
 هل اخر قلانا هرتساسو هیاشاب نامع یبرک یسلاو هرتساس ییالاین وط ااو

 اشاب نط صم یلکنش هدءهب بولب رو هجوت هاشاپ ناعع درک یف رصتم
 هللاوحا رمصع ل هلک رد وا مارعا هدارغلب نالوا یص ید

 ( یکی دلبا التتسا یرصم كن هراپ اوب )
 نوک شب هرکص ندقدلا یربخ یس التسا كن هب ردنکسا قیاس لاونهرب
 مان دوسا رمس> كب دا مع كز هروک ن رلکرادن هبرسصم یایما هدنفرظ
 هرکص ن دکدتا مارآ و ثکم نوک یا هد ارواو مایخ بصف هدلج

 تامهمو شابا مایقو تکرح هن رزوا رازسنارف هلرکسعردق كم یمرکب
 هلبااشابیلع ییسابارط هک دشت وسارهن هلب رکسءدب رک ید ر اخذو
 یدباربارب هلرلنا ید اشاب حوصد هداز اشاب نیدلا دعس ندز هداز مظع

 ن داود ف رط جد اشاب ح وصاو ندب رغ ربارج اشا لء هکن وج

 یساکباتقواوا هل:ه> یراقدلوا شابا لا هکب دارم قر هلوا دورطء
 رلبد| یلبح د كلا ید

 رح هرصم هدخار یاشا هرکص ونک دذا تکرح هله دوو ك دارم

 كنجرب لربضم نوا قلوا عام هنن رونه كنب دنیفس نعسد بور دنوک
 زووازو هرزواكمکج هن زاعوب دیشر هګ راو هنس رغ ندنسلق مس فرط

 قفوا "دزاغو روک ذمو لا عار جز رور نيل اق تب اغ هدنلوط نوشرا

 راعشا سل وا عضو هنا 2و بوطو میظنت یرپ وکه لبا طبر هنر رپ راقباق
 هسا رفهلروص وب بولوایآركن اشاب ىلع یلسلبارط بھرا دت وب ردشلبا
 هدرصع لوا هک وبلاح یدیازردا نظروناوا منم یرارو م كنب راهنیقس

 4 هنراباوب



 روهط هم رارزوار 9 ندو / هلا تاع ه ER تکرحوب یاد

 ه دذقح نراس کرب ردیکیا رقم ردوللوا ع کرا رک ا

 نیس ی هج هل وب را للخ ثارا هنرابم هریلکتا

 كنا ورواو ىج و طظ و طوحم ندا د ات لرل ناب قتوف نت هیلعناود

 CR نکم 0 ینتصم ی اضتفم هجرد د لج راتخا یرفس |

 رد وا ریطستود (رداومأم |
 هک ر دیناسا تام ولسدرب شعلوا د اا هدنا التخا هسذ ارف هدوب هتشيا |

 كفلتسود ۵ هدب ودا بصع تعي ییکلام كتلودرب هدنلوب قا اصروق

 ی د یر اذکتصم ےہذ ا رف هدا وبن اتساو ر وینا وا ثح ندنم اود

 ی اع باب هرزوا تم اکا هل رظن برح نالءا هننکرح وب كل هترابایوب
 ید رویشیااح هعاشفا |

 كد ا قة یدصقف ءوس هرصم كن ر وهج هسنارف هبا لاح هره
 ۱ 2 دعع هنهاع هسا ار هلل راتاو د هزتلکناو دیس ور یجد هیلعل ود

 وک یجت در د نوا 4 رفصو ردع رک هب هرک اذم هر زوا كا

 1 وادم راد کو بودا ت ام 2ام هلا یسےلیا 'راکنا ی دنفا ساتر

 هب هس ارد یاود هزلکنا هد هيل هټاود رظذ هرکص ند راتو و شکلوا راکفا

 قفمو ی رارسا م رع كن هیئس تنطاس هدص وصخ ره قر هل وا لد

 ردشعل وب ید شافو

 نک ودیا ردیا ما ملا ملس ناطاس تاذاا نس هعتلو سا ارفو
 قاوف ىل دن آ ۵ دراهب مس ومو شاعص 1 كي ن دنلاح و ی الوط

 ن دکر دلک قفاوم هبط جد یساوه كناروا نکیشع | له هننارمس

 یم و دنک بوردنوک هشارس لوپ انسا ییراضءب ندئو ردنا نایعا

 هط وا صاخ ینوک هنشعب یجتشب نوا كنار ندو ینکا نوا ل رفص |
 شم رو لغت هنارمسلحاس شاطکشب لا ناک رونار ایا

 ردشلدنا ثڈ هنک رادت ه رفس مزا اوا هب قبص قیص نامو

 ا ارا رومآ قرەلوا تاذ هیس ید: دا یجرع دجانالو یرظاتتاب وح

 هلا لرع ینوک یفکیا یر کر ل رفص هلغلوا اغوری واخرو روتف هدنسرادا



 ۱ یروهج ا PER رح ا هدنساحا كتلود لیدو هج رکاو

 ۱ هروم ن دزو رط نویلب ا ه دنر دلوا رو رعمه هلا هیلعتل و د لر هک هند ر

 | ها مشن ضب قج هلوا بحوم یناهذا لالخا كنساناعر یسلاوحو
 ۱ كنب روه هساارف هددسدلوا بهاذږ دهشهیلعللود هدقدنلوارادتا

 ۱ وران درا دنس هوب و یکجهدا لاعاب هبت وات لود دوهعو للم قوفح ۱

 | هدبا كلذکش دهعو قازساف وردقوب كنول هساارف یکی دلی رادافوزا |
 ۱ ۹ و كاذرب نالوا فورعمهلبا تک > ولقد یک ن ویلبانید یا دوما کچ 1

 هسساارفو یففاوم اکو ؛روهج ناریدمو یرادتبا هت ابشن یرسرس |
 | داسفاولالخ ا هتم ەنى هیهو۶ قالخ !كلالتخ |یساضرو توک كلم |
 | بسک هدنفرط صم درع یت اشٹف وب كن ویلیانو ردلیادرب هنشیدلوا شما ۱

 كنار.دعو مارا تافاکم هاتدوع هیهسنارف هدعب هدب ودیا ترهش |
 كنار,دءاک وب بولوا یوق ظوم* یودیا ترابع ندنضرف كمك هنب رب |
 دارت ی راتعا هنوکن دنوک ه دسانراظنا كنويلپان درع ید یتفاوم |

 هدب ودیک هفرطرب لوا تعاسرب هل رلع | دتسح اکا ندنغیدلوا هدکعا

 لص ال | یدال رک قلوا ترابعندنلما یسعلوب هدلحر قازواند هسذارف
 هدامرب شنا تشن ندنرادصصراک فا لت هسک چاقر_ درحیرفسرصموب

 حالضا كيدساارف هنفج هشال وط هدن اتسد رع نویلب یاب هتسخول بواوا ۱

 یدیاراکرد یج هلواش یا ها یپ داران رف ھلاوخا ۱

 یتییدناوا نام هدالاب م دک دتن | طض فە ردنکسا هت رابات وب کر دب رغ ِ

 یییدلوا س هاب هن_بلاو رسصم و همان العا یتیدلوا شعا سن ء رزوا ۱

 || هليل كن راتروص هعطق ررب كنس همانهف یسهطا هطاامو كنارب رحم

 لب وتکم همطقیکیا یکیدردو هذن راذکتحلصم هساارف یکءدلوبن انشا

 | كنفثرب یزجول:رب دا جارخا هءرفهدنن رق هی ردنکسا نمرکسع) هدنرب |
 هذه ةلالا دلا ط .ص ى رو کم ر ه.ش ۰ رکص ن دشعوف و یکنج

 هطبار هلا هيل هټاود حد هل ۳ ن دنوب مهار تدن مزب نزاع هرصم ۱

 ۲ تئطاس بناخج ۵ نیس هر دا هر هیلعتلو د یکودنا یس+ فو تاشرممآ نس> |

 ۱ ورد( رولوالصاو هفرطا برق یدواروم مسیر كل لو ین ۱

 قن زو ها هیاداو دبل ل . روهج هسنارف ) یخدهدنرکبدو ریرحت ۱



a a maa سس موجب 
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 ولضناف هسک ر شب ندنم اهسا یراکرک ناخد هرزوا قلوا رادم هتسٌرادا

 هرلذلوا بل اط ندن اوسذو ل اجر هنکل هنس رزکس هلبا ز ارقا مهس زو

 3 داس هن نخ لر دج دارا هرژوا یی اظ هدنع وڌو یواحو تخورف

 ردشعاوا مظل هرزوا قعلوا طض

 ادتالاهدنمااب وروالود كن ه.عدلود هرزوا یتیدنلواراعشا هدسداس دا

 تانما اکا هداز ندنلودره قردلوا قلود هسنارف یکیدتا هدهاعم دقع

 هش رژوا تاقیصت یکیدروک ند کارا هوسدارفلارق هسنارذ هک یدردا

 دادم اهلةوساعت ود وو درا ج دوا هک غا دا دعسان دنر لت رے نايل س ناطاس

 ندللخ كناساشم نالوا رک رارق هدهناس ورندتف واوا بودا تاو اههو

 | كن هسنارفهدابز ن دود ره هدلولاتسا وا تع او تفد ندنفرط هل هتلو د هنس 4 اقو
 ینرمضم میظع ه ه هلعناود یح ردشاک هنلوااغصا هلالوبق شوک یتارلطخا
 هنن رژوا قل وشو راط>ا كن وا هسا ارد ید یمودهاعم هراس نالوا

۱ 

 | هدنئودح كنلالتخا هسسفارفو ردیسهیحو هل كرة نالوا شاجا

 ناواوشا بویعا عب رد ییفاراکت اعر نالوا لوذبم هدو تلم هساارف

 قر هلوا تسا رس تداخ هددسو رثالام یسدعم هداف د هداالدخحا

 ۱ تب رو هلا اولا تارق ردعن ره هدهساارفو رابد] وا هدکت ترا

 هیسورو اب رتسوا قوا هسنارف هیلهتلود هد هسیدناوا لک یلوصا

 ۱ دی عو هر هساارفو ی د روا رهظو نیم هل سودنک وشراق هنب رلالود

 صولا ىلع بودا توعد یتش اقر كلاب روا لود راس ینوک رو لیم

 تیطوب ص خیس دعتاوب هساارد كن هیلعتلو.د ید 0 دن اکره لالتحا هلی وا

 هزنکنا صوص!یلعو اب وروا لود ینالوط ندنسایا تابثو ما ِِ

 "ریلکنا جد 0 درازوک و ی یدینعاوا شازرس ار ارک ند :درط تا یاو

 جاقرب هیلەتاود ) هب یدنقا سر قر هلوا ن دف رط یسیعلب با یت اجر

 هسدارذو ی دتا شسوعارو یتاود نلکنا نالوا یعدق تسود ورد هنس

 تیاکش والو (یدلیا تبامرهداب زاکا نکیالک د ل وام قلت دود ندوا

 قوعحو لود لوصا كنويلبات نیا هل وب لاح ردا وس رازوس ربمآ
 ه دی واک هغر قر كوا هلی هر وا كنا او ت و رمو هدن>راخ للم

 ر رشلر وک تیفیک ر لوق عربو بی رغ ك یس رو دیاالیتسای هب ردم كا |

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 



# 
 تاود راکفا قرهشا هفشد نوت نوت لاح قحاوا لصا ویرلا تش>حو

 ردشلک مزال قلوا قورصعم 49 رطرمےم ارصحقارآ

 كرفس سلارفرب ةو نکنالوغشم هل ا هیلخاد لئاوف هرلعالود لصاطا

| 

 | هلاتعرا۔ء لاک ناه قرهلوا تربح ةت سەد الکو یشان ندنروهط

 نوکل وا هر رلةاحوا برغو ردا روج تش هنس ارحا ی ربا

 ردشلر و ما هرزوا قد هارد جد ەنى راناصروفرابو

 عدع هروما "هراداو هلوزنو بوک رو ر اتخا تاغ هوا اشاب نسح قبسا
 بلح هثب رب هل عفر یترازوهرزو كع اتماقاهدرب یکی دلید ندنغودلوا رادنق الا

 عوف مدد هن زو یسلاو هروم اشا و اط ص ناناو هدهب"ر دابواوایسلاو

 هداضتفا نیح ی داشاب نح حا دیس نالوا هرزوا تعاهاهزازولا

 هل رازو یاهاهرزوا كعا عج و تاج رک توا بلک زاغ وب ن دنس لاو هن ز
 اشاپدجحت یجرکب یسلاو نامرقو نییعاو بصن یظفاح یزاغوب نک دقا
 راص>هرف اقاطا قاهیرا هجور و ییاظفاحیمهرب زج سربق هنس ەد هع

 نی د هناوصو هزاغوب كلاشاپ نسح و شءلوا ةیجوت یغ ھس ب>اص

 قباسرادزنفد هرزوا ت٤ |تراظن هاو تاو دا لرل هعاق نالوا هدزاغوب

 ردڈعلف لاسرا هزاغوب اد رسیدنفانامع

 ناثلو رومأم هن رزوا یلغوا ن ا ساپ بولوایسلاو یلوطانا هد هرصوب
 هبت اخ هلت رازو یاشا كن اشاب نط صم دیس یسادعک كتاشاب ىلع
 ردشل دنا روءأم هتفلاتف احم

۱ 

3 

۱ 

۱ 
۱ 

 ۱ ن ولطم هح ور اشاب هلا دمع هداژ مظع نالوا جاطا معاویسلاو ماش

 هل ابا شع ص قید رو» ام ناف دم هل وا قو وه هحاح روا هرادا

 ی وق یاع ۰۱6 رد یکم 6 اش تراما هل تل اا ماش قر هوا ل و

 ن الوب صع بلح اھ اتس س ولوا یس هیات لوا روح ارم 5 رایسشاب

 ردشع وا هیح ول ترازو هبئ اب هنس هدهد اما مهارا

 كنسيلاها رازرح هلک با تاقو اشاب نس> یسلاو برغر ارج هدرانوک ولو

 ردشملد نیرعآو بصذ یسیلاور ارج كب ی طص» یبهنرخ هن رزوآ یراامدتسا

 كن هلص ماهم راسو یر هم عالفذیذب او تا٥4 نالوا تسدردو |
 + هنسرادا «



 س

 مس س ی ےک

{TF 
 | یکی دارپ ورارف هرزوا ناعیچ هیادعا ثعفادم ه دناوبد حو رمشم هجور

 م دةم ند مگ کښ هلا نشد رل ر ی را.صء ند راض ح نار غك: ەد و رص

 ك مهاراو اشاب رکب هن رژوا یراعد رییاع | مادعا یاراصا ی دارو

 ردمزال«نمرزوایرا هیاجر دس اعر ھا شد اب رانا ملو | نکو قو قو

 یتسافا یرصکب هیاراصتیب ردیب هتشپ ندک دتا عفد ییالبر هل و ويد

 را حا هفرطره ه رزوا قمالوا ضر هیاناعرو راررب وتنما لا ل اسرا

 یدیا رارردنوک
 قاطرب نالوا لفاغ ندفرام ول رد رهو لسهاج تاغ یهلقا رم

 نادنح ظ دون كنسلاو رمصهقر هلو اه دنبلغت و رک ت سدر ز كرلتمهلوک

 | یسر,وینلوا لوبق ك هنالهاج فیاکنرب هلب وب هسیا رولیقاب هنغدلوایراج
 | هکلزستنناسناهلوقموب كن هیمالسا تعیرشقجا ردیاردابت هرطاشهچرکا
 | یراصد تمذ لها هد هيه الساتلم دهی دعس ندنخب دلو ایام اعط

 ید هرکوب یک ینیدلوا شماساک هضوفو هلماعم هلارادغر هوا هد :ةح
 ردشمریویلیدیا حمو عفد ةعفد هدهسبا شلک هتناسل كنا زغم: ضب
 یرلدن اسئاو نوتف والثوب نالوا راکرد هدرصع ره ك هیم العا تام

 ٠ هلاهنارادغ تالماعم یرلکدتا هدة مالسا لها كنم رلنابتسرخ اینابسا

 راع ج هاديه تب نو فرشەحرد كمالسا هدک دلدبا هب زاوم

 هیردنکسا هدنکبدلک هبهب ردنکسا ح ورشم هحورپ ثئس اعود سارو

 هدب وراق بجرکس عه هر قرا زنا ری ساد رف بونا وب یسب مودر هد: ھاك شاب

 یدیشعارارف هنفرطرا هطاقر هجا نکلبنام یک وب یک ید داشان هاغوغ
 هساا رف ندتف رط یاجراب ردو كهنادوفناناوب هدنزاغوب زک دقا هداناوب

 | ندراشاق نالوا شلردنوک هفارطا هدننعص سس ینااوحا كنس اغود

 رادربخند هعق او هلرب فداصت هثسیک مور روک ذم هدنرف>-آ سودار یرب
 طط یسهدافا قاطنتسالاب یئاتف بورونک هکبهنادومق بیک لوا قهلوا

 ن دنرلفرط ییاجرتابردو هرادوشو خرم هلیح ران یحوا كرفعص قر هئلوا

 ردشار داب هنداعس رد هلا ضد رع هعطخرب روهع اک رم

 نادوبف قباس هجور_ قرهلوا لوغشم هل ایس هلداغییغوا نابساپ هیلالود

 هش وه كنسودرا ندوو مادقا هنلاسرا كن ا6۶ نالینتسا ندنفرطاشاپ

 4 عباس 9 ۶ £ %
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EF 
 || هدنس هدن اموف ك زد لاربح یتسطاذم دوم یدلوا ناورهلوندنلوح

 یدرولدیک ندورک تعاسکاودرا لصا قرولوا

 لوح وک قعا توروط هد>راخ ح ورسم هجور یساعود هارو

 || كەلەلودرارپ هلا نو اه هلا ریلارما هسنارفو شوا لاخ دا هناولیرلک
 | هدشايله ردنکسا نب راهنیفس راج ناینسرخو مالعا هل اب نالوا دوجوم
 | رذ2 ط.طو ذخا یمزاس قازراو مر نالوا هدرانوردو فیقوت

 رغد س یک «دندور و 4 هب ردنا واود هےدارف قیاس لاو هرب

 كرز سنارف كيدا رم هلفعلوا لاعطرع هکبداره یسادنفا ندنفرط م رک

 | هداج نا قر هلو ا ب ض غ شذآرپ بک یکیدنرکو انب را طرا هب رد کسا
 داراا خش نالوا موم هدد سهقو بوج ندد 4اخ یب داوا معم ۱

 قر ه:)لوتوعد ما ذموااعو نایعاوا ما هلطابوراو هنا كکب ےھارا

 | قاح وا یدو هدلب ؛یطاق بولا ندهعلف اشا رکب وا یسلاو مصمو

 | هلادقع ناوبد ےسجر قرءهوا طاح یخدیرلبحاص زوس راسو یراانا
 ۱ لصالاق لا هبلعالود هدنهحودنک كدام ه دقدناوا نارهرد تیفیک

 | یرل-اکهیارو رزمسنارف) اناطخ هراشاب رکب ندنکیداس تب دلواربغم

 نکل ردراویلک هت وب ید كلر زو هالا رد هل.دا نن هناعع تلود درج

 | هروک اکسكي دار قاب ) اشاب رک. كحد ( روذد هدهراذا هد هزم زوق مزب
 ۱ ه هیعالسا دال كز زم دارو یأود نا لآ عرب ولا لایوسزوس كو هل و

 | هناد منا 2 نوک زاو ندرازو» هل وردة و یلاغح ا تایازب وګ نی رالوخد

 دولا طلای دا تعلصعیاعع اھ رزوا یسک د( زکنالر طاح هکنجو زکذاروط
 لوب ها خو هلی> هو کر كن راج هليسوا دوق هارد کدوم ادا

 واس هددعلقیس هاچ هلکلرب و رارق هن رل سدح نوعا ىرلمامهلوب

 هل اش اب رک نامه قرهلوا سا ههب را #هلا را زرسمدارف سک ره هدع)

 ۱ الا ناتتخ هیادعا "هل اهم هل اودرا كي دامو قلاق هدرسع» كب مهارا

 ردسذتلوا بش هپ ه رفس تاک رادت كره رب و رارق هنصوصخ
 | ندرله-هسک | ما نالوا شءدیا لک أم یربصم ملا هدناکرادنوب نکل

 | ندراةدلوا شابا لیمح وعب زون هدب رزوایلاها ینر اص ء بويعا ج رخ یر
 ردراش !واراسکناربت فد ھه ندیکیا مما قرهلوارغ تەو ع زماھ دناقرب ارفف

 4 مت ور را
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 ندهدنوب دا میت 44 هه دالب نس هد دع ےل ولا لش ٤و عبط

 ن ددملعتلود ف رط د رگ یسلک هرصم هک اب وک هل ندشاعر هء السا ۱

 ن وا مد هکر دا 2>ا و ناس غل داوا نوعا یمدآنلرمصم یامماارومأام ۱

 یزس ی نکنیفاخا نیفاص زرد رو,لک نوا لاطوا ین د ییعسد ند هرس

 نآرقوهربمغب و هللا مدلک نوعا قاع>ا یریفحو صلع ند دونو مط

 aga اس

 رادهنل.ذغا كنيلاها یک ر دراو مارتحا هداب ز ن درلنم هلوک هناشلا میظع

 هلرةر (۲) هدلب ذ یسهجرت هلیروص هکر دذا: نایمرد رازوس قوچرب
 روو ادارا
 یباقول یسلاو سصم هرژوا قعاوا ثیعتو تە ه ودنک هتراباتو هنيو
 هک ید شهر دلوک هصوصم تار رك نعضتع ىتوعد ید هاشاب رک وا

 روالق هوالعهلٍ ر ( ۴ ) هدر ز یروص
 كنوکرب و طعفو اعاد رار فاك یئ )روناق هر ډنکسا هنراباتوهدهد

 هر ردنکسانوحاققاب هتکل+ روما و نییعنیرروم ًاعرمسن ارف نوا یلیصح
 كس جوا هنس هظفاح كلو ردنکساو لیکشت ناولدر بک ی ندنهوجو

 هد هد دا تگ بیا نوفبمندلوا یهرابرپ هل لاژبح هلا زا رفارکسع

 اددح هب هی ردنکعاو بصذ ناداموف ځد ینا هرزوا قاق هده ردنکسا

 دکنوح و یدلیا رومأم سد ھهر رهام تان ه رزوا كەر و ماکصسا

 هر کسا نو كاوا هلسهرب مهلا کسو دنک ییعالس كنساءتود ۱

 لها« ر زوا كّع فذک یفجهیلوا بواوا لاس ندروذح یاخدا هاو

 ینیدلوا زاج یسمریک هلا هلی لیکشآ نوی-سموفر, بک یم ند هربخ
 هیدن و رها او ۰ دی طه لاح « داروا هدو دیک هب هفروذ هدر دقت

 ندناص,و مسو م تک ر اہم لوید الشاب هب هب رفس تاکرا دن هرکصندک دتا

 یک ەدا۶لود نامه ن دن شداوا هدالما كمروک هلا یرمصم *هرهاق لوا

 هلا ليم هرانوب یرلب وطو تام ٥و نذل رغا لرکسع بور د ڈار یراادنص

 لصاو هب هبناجر هلال نداروا بوراو هديشراغود هجا یکی دتا ببتر
 یدتا بر هرزوا نركب یودرا هدودلوا

 كي ه رکصندقدلوا لوغسشم ا تارو هد هپ ردنکسا نوک چاق ر

 نوڪ یعتلا كنسگنرف زوم یسهدالیم هنسرکس ناسءط زو ید



 4 گص نابرعو قشاک هریک یلاها دک دشا مود ولندش فرط فرط |
 قرهلوا مزرهنم ی رکسع نابرع هدالوا هاجج هدهسدا راشع | مای هب هعقاذم |

 كرلثا بواوا نازب رک «ههاف نورد یسهبم و ناشر, هوار طایزنکا |

 هدنسارازراودو هناخ هنب رزوایرلغ امو هن هعاق ید رازسنارف ه درا |
 واتشهدرب هاکغا هلتاقمو كنج رات داشاو هلباقم مال سالها ندیاسزتن |
 و وشاک هعوقو تاقلت زادعم رر ندنیفرط بویاشاب یس هب راح قاقز |

 نکیا شمه را ه-جرغا ید یازبج نسنارف روھ م ر هلق هدهراحم |
 ۱ نلص اا تالواستم ضم بورك هیارا ی مم هدرک س لاکر

 ندللا ىل یع دوخا وهکع اب قكل ن هترابانوب هک ل بوش رد هر دشداب

 | یرلکدتا هرازسنارفو قەراتر وقندناط كرل: هلوک ی هدلب مدا رھ م دک هغملا ۱

 مهاوجو هنفج هيلو لیدی كرا روم أم كر هبد ردسغاا اینم اقتا تنارافح |
 تسارمس هدماود هش داص سس رهتولوا حوت 2*قلاسسا ایی اک دحاأ سهو

 طدارشۆب هلغا وا د چەت هک دیک ررر هناجو لامك هک و هغ لوا

 | نویاپ انو یدناوا میلست هرازسنارف هېردت کسا نوک لواقرهناوا لوبف
 ۱ هب ههاقو یدلودتاادنر 12 د نوگاقلوا لوغشم هل:دملا س ؟ ره ندور طظ

 ۱ هد ارف هتک وک هلا ملست ییحالس س ؟ رهو یداکح اوت سلار

 | نولم هلرلکنر ینامو یزعرقو ضاب سە یلکنر ج وا روئلوا رببعت یلک
 ۱ یدآرب و ها هرز وا تإ قیلعت ناش هدراقوق نالوا

 | هه رق هللا یامزاوا ر اسو تا١ یرکاسع نسنارف چ اب ه دانئاوب
 یسالیتسا و طض كلو صم تا قثرآ هتراباوب ندراقدلوا شهیچ

 | ل رلتم هل وکی س هلا طه ورب دن نالوا ه دناب وب و یدابلا تاش هن راد

 هدب ون روک یک ر وشاح هنساقنا كل هيل هنو د تموکح هلارسک ی ب ذوفن
 ۱ هطابصهر ہدنود رصع رەزا س وک لدن ندرط ۵2سا هر هيل هتاود دود

 | هلادبز ی رابنعاو ذوفن 4 راش ید ن دفرطرب و كعثرک هنئالوافم
 یدا تراسع ن دنراصوص> قغادلا كل ر هروشود ه دیعا ی د ودنک

 | هتل اجو لام كالاها كر « دنا دارا قطفرب هثب رکسسع ادتبا هیلع ءاث
 هن و ناولعد هر وا كعا ن سا اعر هاب . راثداعو بهذمو كماعا ضرعت

 ین هماننالعا هفطفر , بلای رع نی دلوا ش هر دلا همك رک ن دک درو

ph ۶ 
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 صلت لذا یدلا نیلقا دنه رلکنانالوازم ا“ دردق وب مر رص هب هسک معب ۱

 پوط اکب طقف تسود با ولن ا٤٤ سلوا نشد هلباابندنوتب مروب هدیک
 فان یویااق هدوهب رام هفیج هش اب هللا هنکن زو رد هنکنرب نک هس رانا

 زس" راح ید ناد وبق سب ردا هلکهرب و ت اوج وند زکس رواوا شا
 ردشلبا تا رد ندئس هیعاد هلیاسم

 شح وله ن دند ورو ی اش ود مسجرب هل وب یس اھا هب ردنکسا

 هلا را هاندا رف هدننمطد | دق انام ء رک دج دیس یک رک بواوا ریو

 ردشم ردنوک رایعاسد دعتم هکبدا م

 ېک ینب دل وا لص او هنه اکش هی ردنکسسا هت رابانوب هک و ل اح
 لب مالسالهارفن نوا یس دوا بو تسا نسوان وف زم هن ارف کد هی ر د کسا
 قلا مخ یغادلوا هداروا كس E لوا نوک یکیا هدک دتک

 هرردن کسا هد دنا شم هتسا قو ر بح 4 هر ةا د وک لوا نا ب۵

 تراسج هکم رک هنابول ندنفب دلش الکا ینج هوا هعف ادم ندنس هعلق

 مداع نالدد E و طو ار عفاو هد هواسم یالئعاس اقرب بو٥ هدبا

 قاوا ىل دش راک زورو شاوا ماشا ردعنره هللا بانر 7 يسا د> هر هرق

 كر هدا صا ی هیت هب هرق ا رگسع هدهسااشم رايو کد هلیدسح

 هلا ر هقیاف رک ع هن رزوا كلوب ردنیتیج یس دک وا یاس ره

 هدنسهچرد كارود را هعاق ندتهاس>ح لر هعااط بول الشاب هخ حضاط هر هرق

 یدا هدکیا تراس هدب صا یبارخا كرک.بع هنراب او N یب داوا

mae aaa ona a بورس یو سس 

 RE ل ربلکنا بوش روک یک وب رب ندقازواهداتناوب هتشا
 اکباهد نوک نوا شا نیسکح هدأ : یو یب ت یا ) هتراباتو هلغعا وا

 هدوربک كایک لوان وارا راحود كر هد( نیسهزال وارواب
 ہیک لواو ردشلواج رسم خاش الکا نی دلوا نیتقرف رسا رو شلاق

 توام هراء <4 هر و رکسع ردق كيبشد لر هکح تعشسمو تجر طع

 نوا ڭم و نادیم همالسا لها هدنیما اغا لرادب قحا

 شم الشاب هکع روب هنن رزوا هب ردنک-ا لاح زد طب هاب د هدد

 ی رالعژکا كر هعلق یدبا شاو|لصاوهاه اکشیب ھر ردنکسا ی ققو قفشو

 ۹۹ طعو فا رطاتوأ وا بانا یوی رح ٽأودار راسو هناخەىجو تارخ 2

 كرودیا لوفج وا ئ / گریه تاب ىدا طاع هباراوید یکتسار و هاو

 ےک



 توروط هدقحا لر هلک هنهاک ڈان هب ردنکسا یفوک ین وانوا كه رحم
 ر

 ند: :ارمشا هب ر د كسا روم ینبداوا ش شوهر داو ۲ هام هلا ل دص

 رلر دة .> هک د هلا ۳و رام[ رف )ا5 الا اب هل رک دج درس سی رک
 سد درط و ز کا لک د موا ء١ یراک د: ؟ هو ا د

 نس ۵تساا رارواک هاروب یداشالک | ندنالاح صع! ینیدلوا یراد صف

 كرس هدنراک د.د زرسا كعا هطداع یزرمس رکسزام هوا رداو د كرنا

eتشرد و نیام> هلا لح هب هد سس د و لح ییزو ورا "رماکنا ر  

 لوبق ینهراتسو د تاراطخامز مر هکنوج ) رم اکا Aa کم رب و تاوج

 ما مدیا هظداع ندم مد 1 ی هلا Ka ەدرلةح از یراب کشروکا ۱

 دججدیس هد هلا راشعد )رک رر و هرمخ د هل ساه و رکی رب دشن وص هزب نا

 هداروب ردندنکاای هياعتاود هداب وب ) بويعا داععارهش نایعا راسو

 هل راه و اوج و د ( نکیدیک هرکیشاا نسردفو ییا رار اسو لازمه اف
 هنن لاغود بود : لوا نا وش زمس هرکصاماوبا كب یخد را ریاکنا
 بوايجآ هر کد هرژوا ق وهارا ییساعود هسنارفنامه و را شا تدوع

 رشک

 ۱ یتبداوا نو ص: «ندنفرط كناهکل کو بوسام هکبدا رھ ع ر درب ر

BRرکسع نوح هطفا ع كتهدابو شات رب رم هکب دا م قیقیک ول  

 ید: اش نوه

 :Ll .قحا واد رازوسوارد یک کاب د) ديس EE تفکر ۱

 یایا ردشاوا فرط ر یفیجارا هل: اار یردنک ۳ سا ود "رماکا

 ۱ وا هسفا رفزکلاب ورلشماعصاقالوفاهءطق هلا د وح وب بون هو دن رلن وگ هرم ے٥

 رانا یی« هل-ج بویم هرو هدنراوشراق هساک هبج رها لود نوشلک د
 رلٌّهروط لفاعغ ندنرلو دن وب هدر یرلک> هرو دا یراقانا

 ۱ كم نالوا ۳ هلو ی هد نوا كم رع ةساا ی»س اود سار 9

 هن نکس هدنرب كنسجن فا ز زو ی ه دالنتس ۰ ناسهط ز رو ید

 نونا لا رمان یرج باهعر <S نوط هراب ن نکس ىلا حک لک .A :هاکش |

 دعك لاک 1 سا كب نزا ۴ ادوف دا ول هد اروا ی ۳ هوس ۱

 ندنفرط هن را ان و نویلنائر ترم لاسرالا یدا 3 ادو نیما مزالم ۱



> ۱ ¥ 

 ناش كوس ر هلیطبض لرم ف رابات وب نویات هدلاح ید داوا ندنل ہو

 | ذوفنرب كج هلی ها یتکیدنعا هد هسدارف هلبا هلیسوو هدب ورق ترهشو
 یدبشم ود هنلما كابا لصاح رادتقاو

 دیر ندنس هب رغراتا كنلالتخا هسنارف |
 یدوعارب هداشاو هک ردوب

 أ دوها رب هدقن رش سدق هلا میل و عبط یرەنلا هلک ۶۳ Er ارب ندنرغا

 و ai سس

 هفافتا راد دژهد ن الوا هدف رط ره هر زوا قم وا لکشت قم وکح

 (لاو هساسد یهز لطاب روصت یهزر ردشع وا نوعد

 یقالتسا ی کس ت راب و
 یک ین دنلاربخ یبورخ ندشناعل نواوط كنس اتو د هسدارفالاب هحورپ

 اردو كب هنادون نالوا زادنا رکا هدنزاغوب رک دفا هلا نواه یامثود

 هف رط هل كنتس اهنود ےهدارف وشا هلی اسرا رلش اق هدرط ره یاجرت

 ك را رس ارفاسق اعنم ی دبا را ڈا وب هدکهنا سست نکج هدا هجو

 قوا ی دسللا رمخ ی راک دالا اا و طب یس هتطا هطا ام

 EAE ست اک رح ها و دعسجر هل و كنه راباتو

 ندد: و هدنک > یسهل> ص یجنرپ كاءودوب یرقس ھه طا ام تورم هوا

Nتقد رظذ دم ندفرط ره هنکح هددا دح و هتهج هن  

 یدی شاو توق یلاعحا یسعا ضد هثفرط رصد طفیدبا هد و

 كل ود مکن ا ورا لار یو و دار ا

 هساارف جد یساعودر با ص ندنرهیفس كنج لوح هعط3 تردنوآ

 هدزک دقا یس هطا هطاام طة یریا هدفعسالوط نوشود هتشد كسا ود

 وا هسفارف ندنغب دلو ازکم و عقومر مزلاو مهاكپ نوا ناس ناشالوط
 فالذ ىلع ءان یدشلوا بحوم ییهشدنا هدا ز هر رملکنای ب خم هنر لی

 تالو ڪڪ أم هلا را عوا هب هر ندەي انا ود لح اوس یماغتودریگن

 هتسا رحا همزال تالیه-ذو تنواع» ه> هر TT هاو سشەو

 هن رالگر ذوب 6 هج رد شالا رارما هذ رطره هرزوا یوا یی

 هب هر دن کتا یساعود هسنارف مدقا ندنردایم هنماکحا ذافنا هدیوراو

 ردشهراو

 ۱ یوق ظوم* ىر مژ ۵نذ ظ رص م ههیردنکسا كن اش ودهسدار د هک هل وش

AE Aا اوشا ات 32 رلکنا رک ذاا  Eیش ھن  



 Ta ی
 و 1

 | قوسم میدن وا ضرعد تاقو الا 3 اوو ند هيلعتلود فرط هدنعوفو ۱

 م-فد یتیرلبا رطضاعونوید رولیبهدیا E تیاهذ ردلکد لثلا ۱

 ۱ ریا تب رغ هن ول هلان س ) یدنقا سر دلداقم هنسک د ) مدتا ۱

 ۱ هدئفح هل وتلو در دیک وب یتا يلعن ندنف ط یروهج لر مس ودرا ذکیصء ۱

 ۱ هلداوا لیکو كن روهج هساا رفردب لک دفذاو هال كب , روهچهسلار و ۱

 | دددشا اضتقا هدم هو كاع م ه یشداوا هلو کک هل قن هدنفح هیلعلود |

 راهطا هنوک صد رەد مردیا نط ردن دنا : رومأم + همزال كْعا هدافا

 ۱ رک اعا و ندسل هل لق وغوص و شم ر دسآ یزوس هللا لاش

 ۱ هلیساع ود هبلءتلود و بولک لوبناتسا ی ساتو د هسارف و کا وک هدناو اوب و

 | قی رلب رارفل تاو د یکماهرکص ندک ددا ف یم رق بوراوهزک د هرقهدکلر

 كجهداتکرح هن رزوا هب سورهرز و كم ا ص السا ین ژاتسهل ها ناصعتسا ۱

 | طیلغت هن رلنوب هد هوا شل وب هدةعلوا هعاشافیجاراصء«ب یک شعا ۱

 نوا وطو یدا فیجارا شل وا رشت ندنفرط را رسنارف نوعا ناهذا |

 | سهم نا را نواوط ىس دبا رومأم كلاسك رواب یی رع هنساغتود ۱

 ۱ ح ورم هج ور ۳ را زکتعصء هسا اردو دیک ات ین اور قلوا 2 . رزوا

 | هیلعثود ندنکیدلبا دی نوچ نوت یو هسیا تاظحال. یک دلا داربا |

 | هج اما یدیدج كلم ینیدلوا شمرویذاضاورب دتفورپ قترآ یخد |
 ۱ هتنرببادن كع | قافلا هللا فرا نو باج یرلتلو د كاج هل ىلوا هد نه لع 4ار ف

 كنفوروردشمأوا تدشد 4 رفس تاکرادتیخد ندو رطرب راز هلا ماود ۱

 نامش هلطاب راکفا یکیدلما دارا قرهلوا یاظح النو دنک خورش هجور |
 ردشیلقر ا وا خرفلیعامما نالوا یسبا,زودنول كن هیلعتاود ۱

 دارطنسا

 [نالواشّلو ا عدته دنوح یطبض لرمصء هثلار و هسدا رف مات ی ولی ممد ردنوا ۱

 ۱ طط دا وب هلو یس رادا و طط موزا لرمصعهروک هب وادسلا رف هد ۸ الر ۱

EY ۱۱ ینجهلوا لیصاع هیسح عقانمر دمت نادنو وی < هاکمزال قعلوا  

 قاطا کلاغ تڏا رف لرمصم هلده> و و شما وا ن راس ۹ .صاقترب فاي اک |

 لذ هد دسلا شعوب ن دداوم یکید2 | وزراو لما كن رالارق هذا رف یصوصخ ۱
 لیاد جد تاعوقو یهدناامز بلص لها هدد داوا ایلوخرب لکشمیسلک

 ماخ لا.> حر روشالو طظ ءو تارا 5 هسفارف تفیکوب هلو یناک

 ¥ ندنلبو ۷



۱ r o7 ا اواو ا 2 E ی ¬ RE e EEN 

 هب 5 اتو هم حج بوک ی ۳ هل صد هر و ندو دئاوا زار وا ند اد راو ۱

 سم ا

 هندایصا او اک بولاواعفد فاکت و ورت دنور یا رواک هلا اتر وسو

 ندنساکلا سصم كل وپل عنود روئاوا لص ع ندرلنا هنسرهقرەنلوا هلاحا

 ر دگیدآ شضرعد هم الا e ضرءا ھن کلا مهم هد روصو

 rN تور وت: Sue قیر دا وا هرزوا ۱

 و

 ا ۷ ۳ ی ٌطارا رد زر گم ولعم ید داوا ن نين ا نیر لا مداخ ییاعلا

 ۵ س ره ید هون سا و رد ص ندرصم لالغ یولس كن هروک ذم

 رس م ه,ک یراصع و روا وا لارا با ج جو ل ااو 9

 | و یالا یر یربدکح هرادکسا هد رام دوم ی رو اوا ملسا

 یره هکر ابم "یطارا لوا ورد هروا كتادراو زکایاهتناتا روص

 كن رلت رطح ناخ لس نا طاس نالوا مصم 2 اف ردزبم هی دناوا

 ۱ ردتناید یاصتوء ۵ساا تم در هر هروک ذم هکر ابم یضارازد هلو صو

 ضرف ه هیم العا لام هغاک یصوصخ ام عد هر زوا ->۱ء قاس

 ۱ تو 2 9 و وانس نرم ٩ هر ی 3 اوو كوا

 رووا نابیع هلا هءاطءا دا کودا ند ۽“ ۶ داوم رروٽو ڪڪ

 تاج الف صد د رک یاب ے ےل م هکاب بدح الب یروهج هسیدار د

 رد هش ترو صو | هسرد,اباکدرا ید هع ضن دوګ دوخ نو ارو دارو د

 دارا قر هلوا یاعوعو نا ط> زلم ود نک لرجسود رانك: لصد هسخ ول

 ثعاب یا راد هلو مالح !ثاغضا یرل؛روص هرداءهو هرم ییدلنا

 یسودنک نکا مد, راضحا هند.ماقل باوجرب قج هلوا باف نانیمطا
 راذکتینص هل يد (یدترا قب دص ما#یئداوح لوا هل اراب اوج يکهدرب و
 رد هنرزوارص+ هما تاکرادنوب ن ) كرهتسوک بارط ضااھ د هپ ممر

 ندا نارود مدار وبسینالوا خال ها۶ یرلوام ه ظ> الم ود: کم دعد

 روط)او ما: یالخ 7 تا زدم ولعم ثداوح

 ردشلوا هشیدناو رک بحوم اکب یسلف روم أم هدفرط نوا وط اجر"

 هدلاحوب ردقوب مربخةبطاقو اعطق ر اده هداموب ندةرطرو هج هک:دلاق

 لاوس ییفیک و بواک دعا یرلناک رزاب هد و مععهد:داعس, ن اتسا حس

 سا ره و فود واد رواوا هج لاح هدسعوو تااحر هر ول و راد تنا

 هک مباس ¥ ۱ ۳



 و
 ۱ دما نه یسهرگ ن ؟یشعا واتداکش ناعف دا باما رولو اار جا ها هت

 ۱ ہرے كناشاپ ن یس RE ارز مردأ در هلم الک و دنک نب ی زوس

 | ودنک نعد یغیداوا قیاکش كن هد ارفیرب ندبایسا "هلج مزلتسم نیە

 ۱ ةدل تن ید دلوا قم اه وفل اوغ هوتا ود ل روصول یدتا رارقا ۱

 ۱ یقراصم نوتا دد یط ورسو دهع ن الوا هلل ود تسودرب ۱

 | هده اشم اماع یهر ووش هكا او یکی دچا ناجا نیر ۱

 ۱ E هے اکا رم هه یچب ورح ند ا تع اطا لش رص هد ۱

 ۱ اص وص> رد دد لاح ی وعوقو هد نر از لودو رای لاع تویلوا ح

 || یدشا روهظ رلنالتخا هگ؛هدنس هطح ره هرکصت دماظن لدبت هدد-دارق |

 هبلعلو دود لک دذقان یکح كن ار دموراو لالتخا ردهدکعا روهط الاحو

 یرروک اور یرو# هسا و هرس ردنوک یکسعو اود هرایلس رام الم

 زوج کوج هنوکو ۳ هیلعنلود ی رعد یدخا ترح نالعا هل ءتو د ۰

 طقو بم هه اصم هدانز ك هسدارف دسروند رد وب بلاس هلوکر دنا ١

 ۱ هنسلاو> و هابلسرام اتو ذ امت .A ۱۳۳ لودیاباعر هدنماکت هیسالتا هعوحو ح

 ۱ رفاو و بو هل وا ادا هلرماع ك ۱۷ام كنهرفو راخذ یکیدش |لاصدا ۱

 ۱ هاکبوا راسو نولوطو ایلسرامو یراق داواهدهش اضم لاک نمراناکرزاب |
 ۱ ندرلیک لوادهء فال تولوا طاسم هرک رلیک ناک رزا رهن یرلناسروق

 هنگ دتا روهظ و ۳۹ لس هدانا رلتاود نالوا تسود وتو

 1 رلود نالوا دفاعم ردخبلک هل روم اظنو هطبار هل اتسود هرب خب ھل

 | طورسو دوهع د هرکصندک دتسا ضر ەد و هنگام كن ر رب هللا بدس فرح

 ینیدلوا سبقع هن راق اجوا برغ یس اکلا رص هکاصوصخرارب هشیاه
 رداکد ناب ج اع ید داوا ندر ادحات هس ورح تلل ا٤ ص اوخو

 كطرمش یک دعا دارا كزعسود رازذکتیصم هدنفح كنم راق احوا برغ

 | ندهراس هسورح كلا# كراقاحوالوا یسلوا جردنم «دنوامه هماندهع
 نکس ود رازکصم مه یمرغآ تاالد هلا هعصاو تلالد هنغبدلوا انذتسم

 ك e هال ع هاشداب یساکلا ر 6 ٠ املا هج وا دنش شوک



٩ ۱ # 
 صضرع) ندئفرط یرلق احوا برو یدینشک وا موعت قلراو هن رزوا

 هسا ارف هش راض رمز مفد ا رح هشبحوم یطورشنوباش همان دهع هدئعوقو

 هلا هيل ەتلو د هدنروهط ۳ تااحر هل و و ردم واعء ینییدلوا صخ م قاود

 طا مفد یک کیدا بنر " لالخ انوکرب ج 2۵ هر هحاصع نالوا طو م

 ید شه وا هظح الم یمدداو ساب تا 4. لعكش رلکپ مهمه دنع

 ۳ اب موی یلطو روج A . رلث اک رزاب هسلار 9 کلک دا رح هدج رو دهع هدود

 لج مزاتسسه را لناشاب نسح ی زاغ را زج مور هلغلوا

 باقە د ھذا رذ تواوا هشتم تدمر یدایاکشكنول هسدار هیر ندابسا

 E هدنرافس یانا قادر و هل رلغ ارادت اه ید عت رارکد دنر وه لا وح

 یدک: عا راتخا قوس ده الات عل د وارا رک راکورادتا هت اکش

 هرزو ای سه 7 تداعیرلن و هسا و رق ےھھ داکار و

 یری ندنغل داوا طظوحمی رام الوالاخ نداوکشتب هنو ط روم ردم

 ارظن هئغد دلوا لیلة لق | ید یعف ان ںو بلوا ذفا ی ك
 رەد مو رگ ن ل :a هدانم دنه ی وا هریلکنا مهو كنا عفر ییطاس لر لکب مه

 داعسنسا یسلراو هنفرط سعد هل س دیعاد كمر و رم اک هن را

 رد دف هظح الما ضح مادافاوب نکا مر دا نظردلکد ندنابفیک قج هوا

 Fort اکاا یصم ردع> هل راو هلهح وه هج و دقت یل داراو هریصفو"

 ی هلهحو قد هلوا رک زارق 5 راك اهلا هیلعتلود هسحوب ردیهراو دصو

 هدفرطوب هدو و ردن دن ایفک یکبدمرا یماععرل وب ردراکج «دبا تک

 رردبا تباور یتئروص هلدامر هلا راهطا ناشاوا دغا ندکیدنو ارخ و٥

 ردکرک قلوا یی ولعم كن ه-لعتاود ردیهوب ردیمراوع وڌو كع اورو

 یگ ور ی در ندنفرط نا ردم هب ی دفا ىلع تم هدسرابرثاد هب هداموب

 لاوس ندرلند,ا اضتفا ردشلوایوع-* لاح رهب ییداوح رص ءو كلا

 | هسب اادج یرزوسو كرا زکنعاصعوالتد> یدنفا سار كج: د( یع د گیا
 هتماسح كن هدام هساا الره رد صوانم هن اردو لعع نالوا مولعم

 مدعشلا مالک هدو ایسوب مدنلوب مدارا دلاکم یعلیا رد ول رداکدقفاوم

 هطورشو دهع اراک رے ردروطرب ر دلوا قوام 1 ددا

 یر لودلا نیبو هش دع او للم قوقح هدنعوقو یرلتکر > راه

 | یساضتفا ب ول وا تعحا ص 4۰ هیاعدلود فن ا رط) هاا ماعم نالوا ریتعمو



 سس

» ۱ 4 

 را یو ص ندراه رع ثداوح ناشالوط هدهنروا ردشءاسزاب دحاو

 باوجود (ردلوهح هیلک ابیعصو بذک نکل ردشل وا عوعسم ید ےب

 جلو الراد هر هدام تة. رارکت نددفرط یدنفا سر هد هسا شمر و

 اکو هش راذ_کتصم هلذملوا فیلکت هنارصع یسمر و باوج یرغوطرب
 مهیلبوس فالخ هبه.لعلودن ) هدنفایس ناب نغیدملوا یتامولعمایءهر

 تئطاس دزب مرو دیات+اقا هدهسورح تلاع یداواردق هنسقرهزولوا
 لصاندهدام رب نال وا وهایلک ردشلوا م واعم 4 رحاب لها وځرخ هد هاوس

 | جد 1 هشهدم ثداوح نالوا یعوعس* كن دنفا رش راما مورد ربح

 اشسا امدقم قح م رطضءتباع جدن نوګ ا كنو وردشلوا مگ وع“

 رو طااوندبا تدوعهسراب هدنامز ییرافس كن هایودر وا بولوا هدنداعس

 رببخ یسودنکو یتفدلوا یوهح یسرومًاعلحم هد:دغاک نالک هفرطو

 هلن رود أم كنآردماءا نکو دنا نوظم مج لوا رادربخ ےن مدقندزالوا

 روطناو ارز ردشذوا هسوسو بجو» اهدناقر اکب یدو رو هواوط
 مدع نکل ردو لاح تغیفح هتشیا ردندراناجرت ردنا کت کرو رع

 ۵ساا رولر هدارا هبفام حد گهرو یاوج نالوا بولطء هلدسح موقو

 سر هنب رزوا یسءد ( عهدا هدافا یا وعسو تاظحالم ودنک

 رولي هرو باوجر, قج هلوا نانیمطا ثعاب هلییس> یااکونب ) یدنفا
 ی اموع-*و تا ظوح*یراب رویدبا ثح ندنفوفو مدع هکنوجمدیاهدندیما
 هل ازاغا همالک نفور نیکمرو تصخز ود ( مل هدا عاقسا نودا هدافا

 ردینغتسم ندناس ینیداوا جاسنح هت رمه هنتراجت رمصمول هذارف )
 یهدرصم ردهابنشا ین ییبدلوالصاح هل اهافرو تشا ترا نعسوو

 روآ بات هث را هباهنیتابلاطمو هنلاظم كراكب هسیا یراجت دسذارف
 ورد هنس زوئواو یرالقدلوا حاتع ههل ادنسا ماودلاىلع ندنرلفدم هوا

 یرلیفیک و ردعولعم یرلف دلوا یاخ نداوکش تب هنسالکو هارو

 ذفان یم> كل هیلءتلود جا بودیا هدافا ه هیلعللود یرلیصلیا هساارف
 عفدنم بلاطمو ملا ظم هنوک وا لر هیم هلیر و هطبار هل نهج ینبدلوا

 ندتاکش جد یرابهلیا هددارف ندنعدعاوا هده اشم هردو یدمهلوا

 رصد ندنفرط لود هسنارف هدنتفو كکب لع امدقء قح یداوا عراف

 ± هدزوا #۶

 س مس تسسح



 رو سبوس سس وا

 ا ۱

 دوو و سر اعاده سواد IT یر یو تر ادویه

 هک ۱۳ %

 دیهش هدراه رام هللبسح قازمسم اظن نالوا هدنراودرا كتقولوا

 توآ وا فلت ندها رکاب 4 ون ی وحید ل ر وا حو رک دشداب ندرلل وا

 یدردیک
 یودرا یرهژوا فلت راتکب قوج كب هد شو ورو هما و لصاشا

 ندنعبدلازا هاج هدا نادل و یدک فعض یلی> هی رکسعرسه

 جاتع هرلب وط لود لاح رهب ییده كن راهباط هعاق رب نیتم هل ولو

 رد وط ل اوب هلا تا٥ ناک رادقم اد دم ند: ةد دل شال | ینیدل وا

 ھل رژوا یساوا اهناو ضرعهداعسردند رکسعرسس باج یس لوک

 راعشا ه دالاب هکر دااو یدشلک مزال كلرب و تیوق هلسس ودرا ندو

 ت ایهن یهدنس هناسرت نولوط كن روهج هڏ ارف هرزوا یغب دنلوا

 ندنغذلواروع هر هیطا تح اراد لر هشود هراه.ش دلها ود ن دنس هچس>

 ندنفصمو لاح همزالیساروت قوب اچراچ كنس هلا لیغوا نابساپوش یراب
 تاتو بوط ندیکب كن اشاب نادوبق قب اس لاومرپ یدرورلبروک
 یخ ندیلرخ هب هش تطاس هل والیلذ هنشج هبازوا كتبا ها ےک اا
 درد ا روهط یس هلسم سهعابقاعتههک وب لاح یدیشلواهشادنا "یدان

 ققو كج.دنآرظن دل اما هته > هقشک داکع ا راکفارصخ هد رطاوا هلعتاود

 ردشسام هلوا

 هئداش یلیامور كنس اود هسفارف روک ذعنانلوا هیهت هدنولوط هک هل وش
 هنلاوحا ناتس رعو روا هګ رع هیاودوب هد هسا شاک هرارظاشیضرعز
 ابا ض رعت هلفرط رصم ارظن هنسلوا شاد اروم أم كناسک ضهدانشآ
 هرک اذملا یدل تیفیک هدالک و سلمهسح رکاو ردشلو توق لام>ا
 ندیداوح نالویعویش هدنهح یرادص ءوس هنف رط رصم لرساارف

 هرژوا قماوا رادتا هسبادت ضعب نالک مزال ندلارمت قرهثلوا لها
 ناب رجهدنسلحم یتروشم زوبثب هدسراب یخ رمصمنکل یدیشلرب ورارف

 كمرح هل-کمک یبهجرد كج دل هنلوا لهاجت قترا ندنفیدلوا شلبا
 كندنفا فطاع باتکلا سر نفور یراذکتصم هسنارف ینوک یعسب
 ییداو> رصم وی-شا ه دهلاکم ساع نالوا دع هللابلج هنسس هناخ
 هلم و تاکرادت یهدنسهناسر نواوط ) هدفدنلوا لاّوس ندنسو دیک

 فرحاک,ندنفرطر وهج نار دھر اداکوب ردقوب مربخاعطف ندنغب دا وا یتیم
 صد

 سسس



r} 
 ۱ رهایح ندنرلعا طة ردرلشعبا تدوع مو اروم تویلوا رسا

 1 أ | ردشلوا حورح را هسک قوجكپ 9 درهش رز یدک سم رادمار هنو راهدآ

 FE هند ا سرد ندن» رط اشاپ رکسه رس دن رات ك یرون

 هل شاب یکنشا كلاشاپ نافع یاس هد هروک ۰ تابراح لبا تیاور ندنارب رح
 يراذدل وا ناب مزایا تداهشهفالسشوت ناروالد یرادعهزوب یکبار

 ندن اوڏ نشت هراتفواو او نا لوب هدرا هب را لوا رو

 هکنوح شعاراو یت اعناص هدایز ندوب كااو هڅول یکلاب هرو ۲ ما مر

 ناسا ارخومو ی ایهشا ولغ اط هرزوا ییب داوا ناب هدسد اس 7

 همکحو بلغت هعب به یراضقیهدن وب ناقلاب یرلهدرک رس كالغوا

 كرد ناج لذب هدنرغوایرلنطو یسلاسها هوا هدلاحیراف دلوا شما
 | هدرصعلوا هلته یراق داوا ش دا ا رغواه کلم نوردییایعشاهلوعه ول

 ت اذلاب اشاب رکسص ر مس ندنغد داوا شاو ترهش ږیایخ یرکسع هق وا

 روهشعهلیا تراسج طرف هدنرل هب راشایةشا هلا قب وشن هموع* یرانا
 بوکج غاري, هشوا اغا نايل هدازاغادج | ندنراغوا نارقرالو نالوا
 نددعلق هد هسا شنا زکر یغرمب هداروا لر هدیک ردق هن راک قدنخ
 ها نوشروفاا ناو قر هل رب دغاد یر هناد تک سهو نو ثروة یک رول

 شلق بواوا حورحو دیهش یزنک | لرکسع یدنناب و شمل هرات ندنخابا
 ندرب یکی دشود اما نایلسو ندراک قدنخ ارپ هول ندنغدداوا

 ردشمیب هنلاورک هنا لاح جوک كب

 اغا نايس وب هدنراءوسه هنرزو ایس هبصق هوا كنس ایقشا واغاط ام دقه
 هلت اصا نوش روف هنشاب تفولوا بولوا ند راند رکس هب هما د ورابا لا

 بواوا جورج ندنغاباهرکو ب نکیشم ردشواص یهکلهن یییدلوا راحود |
 ی دیوا لع ی ردار و لږو محْسدم ی هراب هدق دل وا دانا هد وا ۱

 هک هبارواندش دو هد هدا شابا باتش هلابقتسا هرزوا قم ردقاب هنسهران
 هلتهج ینبداوا شم ندشبا شیاردف هنقولوا ندنغیدلوا هفاسم ییبخ
 نایلسهکر دب رضردشهلبا تافوهد هب رقرب هدنسهراهنولب هل | هعفو انا نایلس
 نکیشم ردشک هلتفرعم رلحا رجولرب هدننک# یت ه رار, ول هرطاخم اهداغنا
 ردشاوا تاس هنافو هل حسن ندی دلا هراب یهدنفاباهدنسو دراتل ود

 هک كنفولوا ۶



 باوج هلا در ید 1 تودنا روهط فارب رګ هل شواح شان نو ردنا ٠

 ردررګ هدعصاع 2 رات ییدلبا ما دعا یھ راف ظواع

e 

 أ رولوا ار "یداب هئسودنک یسلک نوک ادا رھن نواز دوخاب

 | صرع هرزواقباس لاونبولک هنب موق رم رانا نکیشه وا هداعا هلبباوج
 | كسیا رولکهلک مویاادعب دنس هس راک نوساک هسرولک ندنک,دنا زای

 | ىلع یتاح ندنسالع ندو هرکصندک دنا هداماوید مرد,التف یخدینس

 اقهتسا اناا دوا بودا روهط یدغاکرب رارکن هلیسد رب هدنمات یدنقا

 ینلروق ند هرصاحو كت هعاف ندو هدک دلتا ری هناعدتساو

 نکیلشیا یارب ولا هرکسشدا رولوا هلبدوجو "هلازا كموف رموش هللا ءاش نا
 نددفرط اشاب یدبع یظفاحم ندو هدمب هلذَل وا هداعا دوا هل اوج

 یرلشاب وناج هناسو ام قتران روصحز اس هلیلغوا ناساب ندنکیدلرب و

 ۱ ماود هتي و سص> كن هعاق د نده رطورب بوشود هذب دیو

 ردشکا وا

 رنیکح رسا هدد ییغوا نایاب تدمرب اشاب یدیع یظداح ندو

 ۱ ا هلو درد یلغوا نابساپ قر لوا قاب یناونءومان طف بوروط
 كنلغوا نابساب ارخومیدروب ردزا تارب رګ ضد ندتفرطكنا دنع

 (دنس ۱۲۱۴ علاقو )
 یر رب هلا ماسق هنس یصاح كنس هءلق ندو ندقرطره قیاس هحورب

 ردق یره نوشروف نامه كر هل روس قاریطو قر هنلا رلستم هدنک وا
 ناخو هناخ ندنراهناد هرمعخو وطنالبنا ارهنوار هلغعلوا ب رقت هشوراو
 كج هدنا نک هد دماق نورد ندد داوا قم و مرهم رل کدو ععاجو

 زا اونها هللا رفح راکمز هدنربد یراوندهعلق سک ره بوی اقرب

 هدرا هس | شعاب نش ودر! اشاب نیسح یترسصتم نمر جات هر ورادتا

 هلن الب وط هل ون آزاری رارفو دوعهندو اهرهنم بوم هان یشرب

 ندف رطره هرک اذلاهلا ناک درکرس راسو ارزو ءاش هنغج هیازوا توو

 ش رک یوا یا نوا كمر ۶ كرهلرب و رارف هرزواقماواشد ورو
 هنر اک قدنخ دحو ندنرلددنخ سوراو كنایعشان نگو نا وا مو ندفرطره

 | ك راقدنخو یزا هعقادم اب وق هللا كنو یوط ندر هباتط ی رلقدپاب

 لوحده رلد دن كط ا تاو تنا یسلوا ولع هلا وص



A aS a EES ORE 
HOOKS a 

e 
 ر نیس>ح ندنک و دا  SEر <= هس رزوا ندو هلا نیست ت تراک راد نام

 قالفا هک هلب وش رد- ابا ت ر دامم هنر رم 8ق القاق وؤ

 کیا ن وا ز ویکیا كب وبشا اڈاب ولع یسلاو یلوطان! ن اتوب دنس ەق
 كټ هطاعقاو هدنسارا ندو هلا تاغلق هدالالخ یسدعتلا یذ یسدنس

 یب راه اق هتچ دوحوم ه دندو یلغوا ن اسا ٠ دک دنا تشک هدط.ط

 هان رب یزهنج كنیفر ط ن دنشدلوا شنا مایق هب هلاقم بودا وط

 هطاروک دم هلغل وا بواغ«ینرطایفساو دەن رهذ 4 راع نالوا عقاوبولاح

 نالوا مقاو هدنهاکشیب هب رق مانلول دی و بم رق هن دو هدانا یت دناوا طیض

 رسورد راشع | رارف هندو قر هلو ا مز هن مايع شا د هدنس هب راګ یراوسرب

 لر هاک هلع مان یی روک نابوچ عقاو دنسورابا كن هموم هب رقاشاپ رکسع
 راد س یسلاو هنسو و اشاپ نط ض۰ یسااو یا موربودبا مایخ بص
 ف تو یسلاو هند اوا شاب ناقع یبرکیسااوهرتسلسو اشاب یطصم
 اشاب نیمحقرمصتع نمرجو اشاب ناه؟درک یف رصتم هلاخرتواشاب
 ید اشا لء لص راقواشا د یل الب واش 3 يلع لاد هماو

 ارزو لاب هل رالوا رض اح هدب رک عرس یودرا لر هلک قاط مابط
 هب وص ندوص ه دن روش ساع ناناوا دعءع هلماج هب یرک دع رمس روص>

 واعهرزوا قالواتعراسم نقيض و ره گلاس دوو نیدوب رفح سزبه

 رهو ارزو كرملب ر و رارق هن را رها هب هور هلا یراوس ید كناشاب
 لوا هد هدا قالوا تش هنت ۲ارحا هلىا نیيعڏ یراهقوهودرا كرلناربم

 كس هب رقلس هول یتئدلوان ےھم لنایهشا "هد رک رس م ا كما هد ضا

 ینکیا نوا كن هد ایذ هلک لک مزال یطبضص هرژوا كلدبا سرم« لخاد

 ید ندشدونوحادا دعا هکعیمآ هدق دناوا موڪه هن رزوا هب رفو نوک
 یلیخرهده را نالوا دن ردق هءاشخ نوک لوا لغ یراوسرادقمر

 ندنسکو کو ندنلوف جد كجا هش ندقداوا حورحو فلت ایتشا
 ردشلبا راهتستای>كلرت هدارواو رارف هندو هرکص ندماشخا كر هەر

 یسکلوا لاکا هرسصاحم سا قره وا طبس یس هب رق لس هو هلروصوب

 یعهضب رعهد:قایسروصیافعتسا هلن راناترفتر كنلغوانایساب هغي رزوا

 هدافا راتات ییکح هلک باش اب > 2 هسلاروٌل وا هدعاسه ھند وعد تولک

 کلات ع راتروفیسودنک هسا رولک ندنفرط اشاب رکتسعرمم « دک دلا

 چ دوخا #



6 ٩ ۶ 
 ۱ هلبنا ورع رادورپ رقاسه هود نع راج هدنرصع بیل ص لها یدناراشباات

 | فی رش سدق بودا ثادحا ته رطرب ین اعسج یراب و قاحور یراب 1

 ۱ هل رلعءا ما ملا ځد یب راهظقاص هع شب ندنرلکدتا كرادت یتامزاواكن راوز

 نوا هطواح ندنراناصرو بروم یراوزو را.دلوارومع هوعشاط حالس

 ۱ هدک دتا طط نا ریش سدو نیدلاح الص فول و رلبداش اب ه ةه: مک د

 یهودرناعلسناطاسو رلیدت اهرم یزربلاوف یک ترطح هن زودنک

 | هطاهط)امنانلفناسحاو شخ هنب لودنک ندنفرط نکیلراشءدک دعا |
 أ زویحوا را دل وا هيء" یراربلا ود هطا ام ورندو لوا هل: رلزدا ته هند

 ۱ راد ر ب رغوا هل رااصرود تب رع ردنا تعوکحهدزک دو نداروا رد هنس

 أ تھا سەر س طوعفرلید:د ا تعاص E وص یااعرو رام مالسالهاو

 أ ی را را تعاو تیذیح یکسایددن دنعیراصذ للم ندنراف د اص هنا وب باسن و

 || تیفکربقجهلوا نونماهحگ هعالسا لها یرهلازاواحما هرکو ویدلاق
 ها اسسا ی هنگیاو هب هلا و نک ٩ چواو مست نویس ° رکسراتوب و ىدا

 یر رر لیس رھ قرەلرا بوسام هب هزل هاواسالاواسبم اتا یگگررب و

 هل-اوءع ( زنمنارع 2 ( رو٣ لو بصذ باك الا ندنرلګا هدلاسینیدلو ۱

 طط یی هطا ام هتراب نو ۴ ورشه هجور, یداراو یرلیموج ساررپ

 دن زودنک e واو 3 یروطاربعا هرس وز >> رکا سن ولوا قرفنهدک دعا ۱

 راب دمهروک هدنافرپ ندنوب هد هدا راش عا باا هرزوا قلوا نم نارغ |

 رلب ہم هل و رپ زن قعح ها وا تم وکح ره هث رود کج یا راو ۱

 هدنلوصوه ه ردا كلا شا نیس > ارد ناد وق هنس هلتسع یل عو ا نابعاب مل هلک ) ۱

 نوا وذ اعتسا ندو رط ندنغیدلوا ات هط ساو هد سا ؛ یلغوا نابساب

REIS 

 ےک ا اا ی

 توس a هویج سو سحر وب 2:

 تدنعا هئس وب دک "هد هسا شد لیک 4لا وةع زات بواک یردار

 49 رطیوهع ن گر ثملوا بشت ه هوس> تاک اد هجو هلته ید دم هثلوا

 | لابقاو دون كن اشاب ¿ نی حهدر و ندنه دم هثلوا ت را سج هک.لدیک

 هسا نلوا جو روع ن دهناهاش هج وت لر هک نارک هتلود یالک و

 كالغوا نایسات ب ول وا ی رام زلم یساوا ر ود ن دنداءسرد ت دمر

 نوصسهناوا تیناحمندننروص حاس آو تواخر ومرس هدنرما یسهلازا
 شهلوادس یراوبق ناوتسا ووفع كر هلک ر یمادیدشو دیک | ندنداعسرد

 € عباس و ۶ ۲ ۶



KAF 

۱ 
 ملسناکا یی هیفخ تاولعت نالوا هدندب بوشپ روک ایف هلباكب یلعیساغا
 ۱ کد مهارا دل جش هد وا رک هلتفرعم یسادنهک رلشواح ی هداموب و

 س هدافا هکبدا رم نالوا یذوفن كرش كنس ودنک هل تطاسو كناو
 تالاحوبندنغب داوا مدآ نیشخ ك داره هکنوجبوروشد یژوسهرک اذلاب
 هلل و یتیم هنخیدلوا ظوح*یسلیا هلءاعهدراب هنسولسنوق هسسنارفهش رزوا
 | هنغیدلوا هنهاعیرلکب رصمتاکرادنو وقجهیلوب عوقو هلماعمرب عالمان

1 
1 

۱ 
| 

1 

۱ 
1 
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 | كنصوصخ تام کیسا لاصعسالا دعد یرلت روص كح هلک ناتیطا

 كنسهچر هنرغرک ذلا فااسو كمو دن ااعذتسا هراکب نوا یسک هلەف

 | را ضعب كره ردلیب یکیدلردنوک ندنف رط تلود یس همن جاقرب
 یارما هن رزوا كنو و كلدبا رشت دنا رم ےہ بد رفتار هلی راھطساو

 كص وصخ ناراکعسا هروک هرضحو ضرع كح هک ندنفرط هر رمصم

 دچا ندنس اناخیب وتکعو شلرب ورارق هرزوآ قاتا هلن سو لاص عسا

 كي هسبا نامز یدیشا ردنوک « صم بناج تارب رح اب یدنفا بب را
 فلاس بویلوا دعاسم هکمروک شبا هللانامزو نیمزلب و ندنعیدا وات

 | هنسهطا هطلام یک ین دفیح ندان اهل نولوط یساغود هسذارف رک ذلا

 یسهنس یکیا نوا وبشا یب هموقرم "هربزج هلیا هرمصاسح ینزج بولک
 هتراباتوب كردبااغلا غاحوا زرلاوقو الت ساو طض لس هدءدلایذ

 كمال _نالهاو ۹۳ ی رالدس یزهيمالسا یارسا ا نالوب هداروا

 ك هطا ام و شا صول و هبل ه رو دن کک یب رلعا رشا و نالعا

 | ردق یو ندرا ر طاام هن رب كرنا توغارب رکسد كس قلا هنس هظفاع

 ھن رژوارصم بر دنکسا ہرک ص ندک دتا ناصع لاکا هل اذخا رکسع

 ناب هدر ز نکا هدهار یاشا ىدا براد جا رونه ا ردا تکرح

 هاست هب ردنکسا ی اعود هسدارذ ر وگحذم هله> و ییح هئلوا

n 

 ا ا

 | هدمافموب ندنغی دلوا مات یرع هج دشبتلوت هرکوب كنفب رط رلاوقوبشا

 فر رش سدد یرلیضعا ندنراڪ یراصت هدنطساوا هر ر سه اخ هع ام

 هناځرفا سهر, هدف رش سدو قرزوا هما ىح ترضح نوعا یراوز

 لک رلشعاان #۴
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 E اش ناٿ اون یرقسس هیلعتاود هدس نر 4 یاد حردنم یاغحا كلا

 سهم هدکدتنا لاوساعسر ندنروهج ه-ساارف نس هدام امت ودون یدنذا

 یدیشلرب وییاوج یا دا وا نوا ناصوصخ ۵۵ سل هلاراکدا ین

 یحدوا هدقدناوا ناح مالعتدسا ندن راذکتلعص هذا رف قم هدنداعسرد
 ندنروهجهس ار ۱ ورې دنفور هیلعتلود هد هدا سهرپ وباوج داو وب 1

 یش « هرک اده فخ كن هیطاس هتحا میاد هلن هج یتییدلوا هنمالا واسم

 دسقع هلا بلج هبلاع ردصروضح تاوذضدب ندالکو صاوخ نوا
 لمد ی چ دف ب لورم دو

 هسدارف هدق دئا وا تئارف یار ره نالوا شلک راد دصوص> وب كن دنفا

 واردرهندنسس ودنک ارظن هنکلسو دصعء نالوا دوهشم كن روهج |

 اد هیلاک تنوکس هتنایفط نالوا هدکش | دارت ان ًافانآ قردلوا ظوم*تااح |
 ندفرطرب كظفح مزاوا هلتهج ینبداوا راس تتنما ندنداتسفورش |
 قالار رسم یاکلا صوصذا یلعو ند ده زا قتأا ہنسا رجا یه

 هدلاح ینیدلوا لسحر نالوا یرظن ط٥ كلوا هسارف جد هدنرلنامز |

 وان وعص كلرد شرا دادما ارح و ار تفو یکی دلما یک را نيس |

 نالوا هد تسهر ۰ یردبلک اد ہرن ے۵ ندب دم نایب ندنشدلوا ۱

 نکآ رد د۵,> و كار و ماکس هثب , رلفرط دسرو طا هدو هب ردنکسا ۱

 ی رلنا هل رال وا رامدآ شحو: و سوس وم وراد دی وا هر سم یاما ۱

 ەس هر وه لر لع ندیاباجمار شو 4 . ردنکسا ن زرمس ؟۶ ۱هاکا ندهدامو ۱

 تاک راد بوی ا اوتدنما وا ردرپ « هلودنک هتل وا عور دءود

 بهاد هنسدسوسوقلوا هنهیاع كم راو دن نخ ةي ود فرط هاو

 كن هروکذ م ٹاک ر ادو كغ هاکا یرانا هد رعا لوا هلو اراک-شا یراقج هلوا
 نالک مزال هدم و قءهردناشا هغ دلوا نوح ا حا نورس ب وا ه-سار و

 مزال كلردتا اع دت سا لار صو ضرع هراودنک یسارجا كناماك هسا

 نانا تاذر ولتارد هرزوا ك٤ا کا ییا مماهداوب وب هل:هح یکج هلک

 تونلوا EES ضو ص ڻايلعت ۵:اس ود ښکر اد هص وص > ول قر هوا

 هره داعداوم واب ر د وک هرم ص« امپ رس هلی س هناهب ولت هقشد .e و
 ندک دتا لاصا هئنسسلاو مصم یی هغ یسشرحاوا ینج هوا لماح را ا

 ۳۲ اس اقا س ندناشا یوبق ىلع هاکرد ناماوب بت و اس هر ۳
e rیوم  ema ameهسصصب موم  r ga eger o eی ھر  



eh U: , aS 

 هک ۱۲۱۲ هنس مي اقو هیش

 || تاکرادت مد هن رزوایلغواناباپ هرزوا یغیدنلوا نایب هدسداسدلج

 | وان رد نادوبق هدنلالخ یس هنسیکیا نوا زویکیا كيب وبشا ره روک
 ماعا هناح یبا مور هلا بصا رکسع E ا اشا س

 یدیشم وا
 ۱ هکر بسا هنوک ندنوک یسهیجراخ لاوحاكن هیلعلود هسدا هدنآواوب

 | هلاحوتف ایلاتا نواوا ندن رالازنج هسذارف «دانناو ارز  یدناهدکعا

 | زوتوا هدنس هناسرتنواوط هنراپاوپ نودلپان نالو! شنا ترهش بسک
 رکاسعواباک و هبلق ن افس ههطق شالا زوبحوام) رلزک كنج لوس هعطق

 هب هیاهنلود كل و يکي دلبا مادقا هنب "ريه اشنو درب بکر عند هب رب
 كنالوفب لمم یدا هدکلیا دراوت یئداوح یبداوا هدانی كعا ضرعت

 هکیدیا كم شعلا ید یرکسع بولوا یکی لازورد اعاودوب ) هدنخح رات

 فور« هلا نراهمو نعاعس كب تلا یرکب ورفنرواکنج كشت زولوا

 نب رومأامو عیانصو یفراعم باک ا یسبقاب بولوا رکسع یاس وروارما
 ردررګ ود (یدا نیایش

 | یشیدا اتعا وديع تاذلا هشیاو كناذرب نالوا قافاروهش»یک هراباوپ
 | ضرعت هدفرطیبا مور هد رما لوا قرهلوا لبلد هنکر حو لاحرب«داعلاقوف

 | ضرەت هتف رطرم ص٥ كلوا هذ ارف هد هغر هد هسدا شاک هرارطاخ یسلوا هدنتیل

ET 
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 یدلوا مقفروظنم ید شر ات هم طقرب رکیدهرابعاایبرعیوس ذم ه اروع قس وپ

 ها ریعتو هرابع هدب رال عزا كب بواوا یخ راتكنالوعبت ۳ هینیعوب نک

 فسسوب هلاالوقبنو ردیشر یسکیا عمو ةدام هدهسبا راو قرف یزج
 كلەترا اوت بواوایرا>ادمكلرارسنارف لس هسد المق وا نايتس رخ اروج

 ردراو یر هموطن« اتاق رع جد كا سدکیا هدنعح یم انو حلم

 هچرو دن ڪڪ نکیا مقم اسیفنم هدنسس هرب زج هللا هتناس كن هت راپانوب
 تعج ارم هروڪ هن اجا جد هبل اسر ینبداوا شمزاب راد هنلاح
 ردشعلوا

 نوردنا ردق هنثاغ یس هتس جوایمرک ندنس هنش رکسنوا زویکبا ك و

 ردشل ر وکلا یر هثرو مد اتو طض ماطر سل
 یک راتكندتفا دیه س ادکک هلا یک او كنب دوا مدام سد ون هعذ و

 ر دزم را ذخ ام هجولشابد
 ندش روم أم هب هساارف هل راس كن دفا تبع یھ رات كن دنفا مصاع

 ییاقو ا ردق هنس ولج كب : رار صح ییات ناخدوجخ ناطاس هلا اد :

 صید 2 رات یدئفا محصاع ار ژ ر دعا كب یر هما طوف ردام اش

 مد ا ند طع ندا لاسح را هب اء راد مه رکصت دک دا ءمدهو

 هر هعسل یهدندزن هللا مارتا یتمذو حدف كناوذ صب ید داواربغ»نکیا

 لر هرفف ول جد تاود ضد ار < وم ردا هو الع رلهرعو قوحر

 درس ادن م هدر و ردشمرونک هز !دیم هیر هج هد هلا رط ییغوح

 در | دم دخل رب ر هرژوا قوا دلج یکیا هل وا ج هماک ول یک رات یدتفا

 بولوا ردق هنننطلتس یاهتنا كولس نا طاس یوادلح رک ردش تج

 ردا اد ندریبس ماخ ةع و ید یسنا؛دلج

 یراع هیسور هئلوا قا تولوار اد هر , هبواس هعفو یخ رات كندتفا دیعس

 هحور هکر دشمزاب همدقمر حورشو لصفم هلا اد ندشنامز كورت

 هيما هم دعم و دنر میخ ضع! كعد اع 2 را حورشم

 ج ردم هلیس هوالعیشزآ كو

 رده و
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 رد هدشناس یرذخأم كءباسدلح ۱

 | ماشلا ةحوذو ارژولا ةقبدح نالوا ناي هدسد اس دلج ةمدقم |
 | ید كدلجو یرهدوسم كفصاوو افرظ یآو یرالیذ اسٌورا هتیفسو |
 ۱ ردن رلد> اه |
 | یرلناصان اجماج تادوسنالوا هلند طخ كندنفا فصاو هچرکاو |
 | هج ولشاب هد دلج و هده-سا لکحد لصامو لسلسم هلیبسح قلوا ۱

 ۱ رد ع ل

 ۱ قاط ماط یدنفا فصاو یتعباق و ه:سنالوا ثح عوضومهدداحوو

 | كررب رقت یمیدلوا شمزابرادهنع دقت كرلنوب یتحبواوا شا یدقنو بیرت
 )1(. درب ز یرلتروص هک ردشعلو هد ڪا تادوسم و ید یراهدوسم

 | عیاضهسلصفرهر ەم ینیداوا شلبا عدقت طقفروئوادارا هلیراشا |
 | ندتسادتا یسهنس ید نوا زویکیا كيارخّوم یدمشعام هلب روک-هلا هلغلوا
 | هدرزوا بولوا یواح یعیاقو تل هنس چ وا لد هش اف یسهتسزوفط نوا
 ۱ قدلوا با رفظ هر هست نانلوب یناعگا هلیئسد طخ كفلّوم
 | هدنة هر مع علاقو یدنفا ینربح نجرلا دع نده سەم ءالکهدرو

 | ندن رلل وخد هرصم لرزسنارف هقشب ندخرات ینیدلوا شايا فل ات |

 | رهظ») هدسنفح هپ رصم عیافو نالک هروهط هيم و نیک د ه راجورخ
 | ندنهب دلوا شمزاب رار هلیعات ( سنسنارفلا ةقناط حورح سیدصتلا

 | یدتفا ےصاع سد ون هسفو ینو ردیصوص ذخ ام داجو دوا

 ۱ رد شعا هچرتولقن هبهگرت ندب رعناسا
 | رم یکاح زورد لبج هدنساننا یرالیئسا ی رصم لا زسنارف اذکو |
 | ید هوك مان كزتلا الوسفیت ممم نالوا شل ردوک هرم دم ندنفرط شب |

 | هیهب مص»تاعوفو هدنندوع هزانبا لبج قرهنلوب هدرصهریار هلازسنارف
 | زوفط زونوازوب کس كب ۾ ردشمزا م رام هعطرپ رابعا! یب رعراد

 ردشکا وا لیثءوعنطهدسرابرپارب هلیسهجرت هجزسا رده دنس هر د الړه هنس

 + فدو #۶
grدیس  
 س



Erp 
 نرف ۵ تاغ ن سا نال وا ند ایم نار هرطم هک و ۱

 بس بس هویج

 ۱ از نحاعو ها صا هئرا دنواو لا یدک ق J هلوا فب درو |

 هم راو هاش قش ندماب قلفو # راکفا ۷ هس هها طعم همام

 راف "هر اا هد راب داووا هلا رج هم ال ن شم

 | دوه شه عدس ۱ ما نوئوو م ولع راتاو کب داک و دیآ راثا

 ۱ تا دع اتم ءاس ھی ھ اوال نرمصح نو اه تابغ گر نالوا نوع

 روشن ايم روضح یت اب سداسدلج هنس نک لرب ماقها نات

 تلزع خارف تقونالواا فور سفدوب * یدیشفاوا مدقتب یهلالظ |
 صوصخدرو همی یراب رهش ترضحیادالاضورف» یاعد هدغاسه |

 تاقواوب بوللبف یراعش رج صولخ ندرک همی" و یراذکنیقر
 راشدنا فناصص شاع هارب ید لعب اس دلج هدنساننا هضورفم تاوعد

 لاعت هلع هلیس انت یسلواراص+ الا یلوا راشعا بلاموراهتشاو
 راک: عاق و هماخ فقووراهذو لا صح هلص انو دیو سڏ

 ق را جلو قوا هم ىدالىق

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
 | فطع جد RA یر ا نیس ھهق دئاوا قنات سس 4 هبامز ۱

| 

| 
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 ٭ محرا نجحرا هلا مسب #

 هباصاو هلآ لع و * هب ایلنا ديس ىلع ییصذو * هلام ىلع هللا دمك

 یرضاح ل اح هص الخ تدوج قر ناشیرپ لق اذ دعب ٭ هن ابلواو
 | كرام“ تربع رات نالوا فرصت تسد ردهکر دبا تباکح هله جووب

 م همان رس یل وا رص نساشیصع هدنس اشنا ییا و عج

 ناش هم انف رش حرش یتوع* یراعم ر وک قرت رودو *# تداصس
 ناطاس# هادتلادع ءاندهش و هانتکا قي افح هاشدای نالوا نرشمو

 ززعاادبع ل نااطاسلا # لاوتلا لب رج ن افاخو * لامل ا زب رع

 یر اک ولم نورم نمایم ن ونام سواح كن رار > نمدقا دک ناخ

 هدا ز كپ هب هب رک-سعو هیکلم روما حالصاو مظنت * هلرع وقو فرش

 تابش كل اص ءو # عورش هللا تیمهارب هد املا قوفو * تعراسم

 صوصخ رد قر هئاوا ع ورفو لوصا بیلرو سیسأت هدنس ھ4۶
 هلا باا هشاب تقایا نار اک رسهددا هو # بایراو لا *یرح نوا

 راک زوردنا حزارط هجاس دو# رادء هتلمو کالم ءایحاهدنف ظ هرس نده

 یاب ابهچ بانج رامش ثم ارکو رائد تیقف وم را 1 ههن قج ما وا

 هاک * فعضو هایک دبع و ربارب هلیسلوا ین ادو یصاقره هد د روظنم
 # فاو سنا هللا رو دص مطاعا نارظن یلاع روما را “او راغا یارب

 چ هاکو #
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 > باوص رطس هدر

 < یصباصخ صئاصخ ۱۸ 1۸۱

 1 طور هطو رش ۰ ۹۹

Aoارزو ارژوو ۱۳  
4A0دیس درس ۳۹  

 كيسا لنیلسا ۹ 1۸۸

 ی ی اس اساس نسب
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 یتلزار دتسد

 اعلا

 یراقدلوا

 هرورمضلاب
 ردننع

 هزد

 هب وسدارف

 تبثع
 *ووعاص

 راذک رطاخ

 ن ایرکذ

 ییادابا
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 و
 لاک تای
 هیحایرشلا

 روهظ هد سا فرم دوم

 ی وک

 ینا امو نایمرد یارب رح
 رو ط٥
 3 ری

 ءهماند هع

 نواعلا

 الا

 كانو نیتاود

 لتدفتم

 هاما

 راهطال

 نالوا

 قافلا

 هد رص

 اوهو مس

 یدشود

 ییدلک
 بیط)

 ر روشم

 لاک هلا تایفیک
 هیحایرسا|
 یشولنناوق

 وع

 ؟دمانفافنا

 نواملا

 فقالا

 كنيفغتمتل ود

 كئیقفنم
 هنس هاما

 راهظطالا

 ن الا

 كفافتا
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 باوص اطخو لودج
 اط باوص رطس

 ؛هنسرادا هتسهرادا ۱
 ق رق نرد 6

 ۱ ر و ۹
 |. رول 2 قو ۱
 یدیساوا یدیشسا وا 1 ۰

 هرالالد رالالد ۳۹

 نشو ناو 8
 ۱ هدنع هد ددع ۷۷

 0 ول ریلکنا رریلکتا یر

 ۱ :REY دت سوا ۱۸

 | هلضافال هل صاف اب ۲۹

 1 / رب راب رک: 1٤

 رک یا یا
 ۱ هارلنوت كرلت وب ۱
 | 3 ى ؟۹

 | ییا داوا یتیدنلوا 0

 ےل راطوا هلرااوا ۱۷
 راش روش

 رددشبا ردشابا ۱

 ES ارظذ ؟
 هاب یموارهن هیاب نسوایرهت ۳۹

 لارج لارج ۳

 | قریب قدی ٩
f۱ صالغسا یصالخسا  

 قافنا قافلا ۱

 یا یا ۹
 یلو ی هوا ۱
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 ی هجرت و یس دماننالعا هرصم" یی اها كن هتراپانوب ۲

 ی وتکم هنسلاو رمصم كه راباتوب

 یسهجرو ههاناما ییدرب و هرم ےل اھا ڭنەتراءانوي ء11

 رب رقواد هل وصا هم الق ود هدنزاغو درقسرحص 1

 همانا نعضتم یی رحنالعاهب وا هسنارف ۸
 نوبابه طخراد هننرادص كناشاب فسوب ۶

toنودامشط> راطخ ه یدنقا مالسالا هی  

 همانفاقنا نائلوا دععو دّننس وا هیسور هاها لود 7

 هم اتفاقا نانلوادءع هدنس هلکناهلاهیلعدلود ۱

 یسهجروی وتکم هب واهسدارف كىلا غف ر 7

 همانفافنانالوادفع هديب یاود نیتایاڪ» هلا هلعلود ۸

 نوپاه طخنالوارداصاباطخ هباشاب ماشگاق 4۶۲ |

 یروص لاعنامرف نالب رب و هب ولکیلو هرب ود ۴
 یتروصیساهاا هنن روهج هسنارف كر هلف 1

 ۳ رعن یکیدننا ع دعت هروه ج نار دم ك اا هرادا کهدربص» . ۴

 هما هلواقم نالوا حظ نوچ ا رص لک,

 رفد یواح یب رادقم كهل ەنلو د "هم رد نفس ۱

 یلاعنامرف راد هنماظد كش رللهدود و نادغد وقالفا ۳

 همان هخاصمناناوا دوع هد یروهج هسنارف ل.اهباءالود ٥

 یسهرک ذنهیدنفاسنر كکبنصع ۸

 ی“ هماشاما هنسللاها هم رکم ءهکم لد وس ۹

 یرء راع ثكکب تع۶ هلا یدنفا سا ر



 دبی رغ ثداوح صبب
 یافو كناتشاب نی ا رد نادو,ق

 4 سه »علاقو
 ییادعا كناشاب لء یسالاو متم

 فار دا س ۳ ہک كماشو رسم 2

 و 2 نالک هروهظ هن ب رزوا یدوعندهرناکنا تاکب لا

 یرلحارخاو در طند مص م لر هلوک

 ید ورو هرصعء كناشاب دیشرو> ینرصتهب ردنکسا

 یهیجوت هاشاب دیشروخ كتاب اربصم

 قافو كناشاب فا رش یسلاوهد>

 یتافو كناشاب رازج
 کب دابا طض یاکع كاا 5 اشیا

 ههاشاارب كناشاید یسلاو هدجو یییدنلوا هرمصاح كا:اکع

 یدورو

 یصا كناشاب نایلسه رب هلبارع هدعد و یساه !تناشاب لیعسا

 یفرکو ذخا كناشاب لیمو یرع كناشاب نادوبقو

 یشاکر حو لاوحا ضعب كرایاهو
 4 رے علاقو

 جاج لاوحاو هپ زا عبافو صعب
 یباقویلبامور
 یکی دتاروہظ ناص ء٥ ید هدع.طهرقدنسان اینایصعكراب مط

 لوتاتسا علاقو ضب

 یدورو كنس ؟و و رو را
 اف و كن دنا رتسأاص

 یییدللوا ثادحاقارادرفد هن ر هل ساقلا كناناماهاسرآ

 قارواروصنانلوا هوالعهاک لید

 یرارب رعد كن دا فصاور ادهنع دقت كن رەد رح مد اقو



 یس.رادالکش لرے ۱

 هعوتم تاعوو ۳ ۱

 تازاح بیو تاهرجو ضب ۰
 ینددلوا یسلاو مصم كناشاب لیعیسابارط ۳

 ینیدئاوا دعع تروشم ساح هدنهح یس هلثسییاهو ٤

 ییدلروئوک هرمه«كناشاب ورمسخ هلیطبض كطامد ۷
 لوصو هد ردنگسا كناشاب لع ۳:۷

eقف رکوذخا كئاد ویل یدیسو طط دیش ر  

 یده كن دسهب ردنکسا ۰

 یرلت روما هن رزوارلب اهو كن رلیلاو دادغب و ماش ۳۵۲ |

 یهلاحا هرازج كالا ماش هلیکلرکسع رس زا ح . ۳۵۳ ||

 قکرح هغ رژواراهس كنسلاو داد ۶
 | هدعب ویارهذا هدة سهر زا دیمعلا كناشاب روج یسلاوهفر ٥

 قارععلافوصءب و قره

 یاعوفو یعسحا ۰

 لبا مور عیاقو طب ۲۸ ۲
 تاعلاطهوتاعوقوضب راد هناثسإ رعور صم ۳۹ |

 كنا شاب دوج یقرمصش هردوم-شاو یوفع كنه صم یار ما ۳

 یتیدلوا یسیلاولبامور ۰ ۰
 یادعا كناباهو سر ۲

 قشعاقو ۳۰۳ |

 ییدلک نیا ندا راح و یدوع ندس راب كن دفا ىلع دیس ۳۰۹۳ |

 یافوكنیدنفاحمار ۹۶ |

 دارطتسا ۳1۵ |

 ان وروالاوحا ضع .

 تندن واداشکم اهسا ۵ رزوآ ىس ەئ: 4 ج

 ابطارس بصنو لزرع
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 قافو تااشا ر یطص و یاوحاهع# E عشا لبا مور

 هردار طخسا لامر نانو ناودد بار

 ا ەد رکیدو یتددلوا یسعلیا سراب كندنفات تلا

 یراتافو كغ دنفا یسو د رف هلا ی دنفادیفم لیععسا

 قاقو كاظلس ءانش

 یترازو كکب یلوو یه كناشاب رع
 یا ظا هسا

 فا ارق هلبا وا هرملکنا او ی :رلکدتا دی یی 4 ورا ر ریلکنا

 یوقو تدور, هدب یروهج
 یراشناو روهظتیفک كدداهو بهذم

 ینیدلوایسلاو هدج كنیدنفا فد رش
 هرونم هند كاشاپ دجاو یتیرومأم هدبناج كندنفامدآ
 یییداوا یظفاحم

 تاعلاطم شعب هدنعحرلیاهو

 یراضرعث هنفرط نع كرباهو
 ۱ یدقع تروم ساع هن رزوا یرازواح هاتهح فناط كرلباهو

 یرلکدع االیئسا اط كرا اهو

 ۱۳۱۸ هئس حداق ۳

 یلوخد هر ه٥ رکم ةکمكد وعس

 معو یکدتا تدوع اسونأم هلا هرصاحیهدچ كدوعس
 یکیدنیک بولک هب همرکم هک. تناعش

 یرلکدنبا صال آی هم زکمذکم كناش اب فدرش هل اب ااغ فی رش

 هلع تاهيجوت ص عل و مالسالا جش س لیدو لرع

 ېیکیدتیاددجت پراګ هدننیبوا هسنارف هلا اوا رکنا

 انس علاقوو یروهط لالتخاو هدف هدرصم

 ینلماقم اق کلا رهاطویرارفندرصع كنا شاپ ورمسخ
 ییادعا كناشاب رهاط

 یرلتد وعهرمصع لرل :ء هل وک



CTEیناقو تناشاب دم قسا ردص  

 یاوحا كلا مور ۳

 لالتخا داراب ۸

 ی زومأم هنناحالصا یل: !موررارگت كناشاب نح ۸

 یبصاو لع ك کد قالفاو ك كئسلاو هنسو ۸

 یلاوحا لالنخا كن هنرداو یرازو عفر هن كناشاب ی E نم }°

 یتیدنلوا مادعا كنظفاع دا رغلب ۱

 ینیدلوا رکسعرمم هلبءامضنا یلدا با مور كناشاپ ىلع لنلدهبت . ۲

 هنس۱۲۱۷ملاقو . ۳

TECیار / یراوس عم  

 جد هداروا هلا لاوحا سی رکسع قوزو یاب یکهدرمص« 44

 ددو عورسم هر دیدج ماظن ۰۰

 یرازو یاشا هلوفع كناشاب نا ییرک ۷

 یرارف كنسهدوب و قالفا . ۸

 تاق وسر يڪص .A ءلعتلود « Ae : كرلببنجا هد. !>اد ترا ۱:۹

 ۱ ماسظ) رو یرلهرپ و ۰ ۰

 یوفو تاه جوت ضصلو یدورو هرداعسرد كيطعاردص ۰
 شب كن رهدو ونادو قالفاو یترازویاهاكناضوانابساب ۱

NEلەو بص هلا تازاشما  

 ید دناواهلاص مدفع هل روھ ج هساارف ۱

 ى ,زومأم هر هزیلکنا كن دنفا قدص ۰

{orییددشراب لرازمسدار ذ هلغاجوا ترغرازج  

çorتناسب :> و ضع  

fošلاوحا سض ەد كراده > و یرلافو كن رفیلاو ر کی راددو ساویس  

 یرارتنسا هدتموکح لبج كرشب ریماو لاح هجر كناشاپیدهزو ٠
 قارععباقو ضع رگیدو کانو كنسلاو دادن ویسهعقو الب ر ۳ ۳۹

 ینیداوا یسالاو دادن كاش اب ی یع ` 0

 هدارطنسا هرعف 6٥

 هعوم عناقو ۳۷

| 



 یمن

 نالوا هد رزوا سهم را "واکن او لاوحا ضد كنود یودرا ۳

 یکرادت ۰.

 یا دما روا هیسور ٥

 هرز زسلارف د بوقیح هنلحاس روخوبا كس رکسع رکنا ۸

 یراکدتا هبلغ ۶۰

 یسهرسهاح تیفیک كن هب ردنکسا ۱۹۹

iEییدتبا صالحا یدیشر تكناناورس>  
 یکیدلبا صالحا یب هیناجر رارب هلرل ربلکنا كلاشاپ نادوبق ۱
 یدورو 4اب كمرکا رادربسو . ۶

 ۱ اا ضي كر رتفارفو ياف كاکی دار ۳۰

 قیرفطعم لياشاب نا دوق ۰.

 یی رفظمكنوبام یودرا ۷
 قد روصح هدرصم كررسنارد ۸
 قروب و یر دا ملسنو هاش ی رصم كرازمسنارف ۰۹

 ینیدلوا یسللاو رس كناشاب یوگا
 ینیدلوا ماود هنسهرصاح كنه ردنکسا ۱
 لوب اتسا علاقو صء ۱
 ینبدلوا یسلاورسصم هدءدو یترازو كناغا ور مسخ ۴۲
 واسم ناهیحو و ۰ ۰ ۰

 یییدنلوا هع“ ر یالماعء در دم هل تا و د ایا سا ۳۱۳

 هام عیاقوو ىرەت كنه زدزکشا .۴

 ناتسب رع لاوحا صءب 1
 اب وروا هیموع هلا صم ۶

f.عباقو ضب  

 یتافو كناشاب هللادبع ماقا ۰
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۱۷۳ 
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۱۷۵۰ 

۱۷۹ 

۱۷۹ 

۱۷۷ 
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 1 ۱ هنس عا قو

 ثاب راخنالک هرو عطهدرمهءنورد
 یبورخ ند رم هم كن هبناعع کاسع ۱

 هب زا مدافو صعب

 یافو كناشابفسوپ هجوق
 یادعا لر هلو لازب>

 یانو كناشاپ نط صم هسوک
 ییعو كاا مسا موسا يک او ی رشکت 3 رکن عم

 ینییدلوا هدزاضق كنهیفس مات ترصن داب
 یراوطاو لاوحا ءب كنه رەد یارما

 1 اف و كنهداز ی مسل یسض اقودرا
 تاهی>وت ەل هګ وامه ی ودرا هست ر كن ذتفا د و

 ید دما وا أ رحا

 اہ ماجا كنا اب لیسا یسلاو شعر
 یاوحا ضعب كناتبل لبج
 قرازو نیفر كناشاب فو رش
 یرازو روسی ولرم

 یباقوییبا مور
 = رومآءهب یبا مور كناشاپ رایطو یترازو عفر كنيلغوا نابساب

 ناعوفو ضەب رکیدو
 رکیدو یترازو یابا كناشاب فب شو یتافو كناشاپلاطب
 تاه جوا صء)

 یلاع هجرت هلینافو كندنفا قراعقیسا مالسال احش
 یرات افو كناوذ ءب ندا

 ینافو كناخ یارگتح
 یلاح هجر هلیتافو كنيدنفالماک قبا مالسالاحش

 یتشعباقو
 هپ سص» عناقو وب واپ وروا لود لاوحا
 یدوع هرکد هرف كنساعود هبسور

هطاص كاود ا رسوا هبا هترانانوب
 یس
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 1 میام در میت و

 1 یتافو كس رظان هن اح رض

 تاهیجوت
 ییددلوا سا وا هعفو كمصاو هژینافو كکب یرون

 1 یاموقو اسط
 ییدتنا راذک هرادکسا كفرکا رادرمس
 ۱۳۱۶ ۵4س علاقو

 قیلصاومو تد وع ٠ رم ےم كنهتراباوب

 یی دالوابصا یطاف هرصم ندنفرط هتراباتوب

 یجاهنا كا يم السا رکاسع ه دروخوبا

 علاقو ءب ریادها وروآلود
 ىش عباقو
 ضب رکیدو یاو گئاشاب نس>و اسا هجر ,دنوابنار

 ا نا وجه ضایع ش ی سس

 تاعوقو

 لاو =| صب ڭا و رازج

 لدى كنخاهامم# و یمظع ترادص

 ۱ ۳ تایفو صءب

 یداشک كهطروا زوار اهد دعا ند اعم رکاسعنالوادوح و۰

 یبنر برج ناکرا

 ییکس لس د روھ ج هعبس واح

 هر رم علاقو

 یراردندرمهء كن هقراب ایوب

 مارهنانالک هعوف و هدنکزح طابمد

 یسدعفو شا رع

 دّمع هداني و هل هلبامرکا زادرس نوجا ییا سو هدلت لرمصم
 ینیدنا وا, دهاعم

 ینیدلوا سولو ساب هدنندوع هر فسا رف كن هتراب اتو

 و را 9. : كنواامش یودرا
 سس سس اس ی ی ۳ ۳۳۹۳9 و ی n n a ane دیس. سم ست چ ی نو دوو سو سسس س ےس حس



 نادند واهسنارف كخ رافرط هغرا و هژورپ هلا هننانوب رارج
 یغب دناواصالع-او عزت
 ۱ یارهنا كنسودرا رکسعرس یهدندو
 ۱ تاه ج و ص ٣ڊ لا یافو ناش ابی دلاماسح ویمادعا لیاشاب ولم

 یوو
 یش مباقو

 یا دژ وا لاعا هدنداعسرد كنسهدبش وب همر کمه بک

 یلاح هجرتو یتافو كن دنفا یراسب
 | كناشاپ نط صم هسوکو یرکسعرس یعودرارمصم كناشاب رازج

 ینودلواعوبشاب
 تایقوضء)

 یاحهجرت كن دنفا بلاغ عش یس هنا ولوم هطاغ
 قاقنا *ر ده اعم دو هدنرلذدب یرلتلود هلکناو هيس ور هلا هیلستاود

 یتیدتلوا

 بصاو لّرع
 تا هيج و مب ویکیدلرب دنا هزک د ندر, كایک چ وا

 أ یسهداعاو لاسراتیک هتداعسرد ندو ر دش کسا كنویامشهلاد ر

 یو هنفرط مالا ار ك رابات و

 یقه هنراپانوب ك ۳۹ شا رع

 یسالینسا تنش لب هلمرو هاب و هرغ

 یسالیئسا تروص لاف.>

 یسهرسصاح كاکع

 یتا راع اکع

 قکرح دل ربع یاو صعد و یساغلا لر صمم تراما

 یرامازهنا تروصو یرلموج كوص هباکع راز سنارف

 قەجر قر هلوا سوي ام نداکعكنتراپنب
 ماشنارب و رانج میافو کف
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 هک مباسدلجتسرهف

 دم ەم

 ۱۲۱ هنس علاقو هيه

 یدعع تر شس» سلاح دن رزوا ینایه یهدنواوط كل هراپانوب

 یکیدتاالیئسا ین هطاام كنهنراباتوب

 یکیدلباهرمصاح ییسهعلف ندو كناشاب نادوم»

 ییفیک كنهب را نالوا عقاو هدسدو

 هلاکمنالوا مقاو هل راذکتم *هسنارف راد سصم

 هلن اب وروا لود صد و یددروک موز هر هب رقس ربادن كن هيلعلود

 : تاهیحوت نالک هروهط دانا یک ید شریک هتسهرک اذم قاها

 یسالینسا یر كنه رابانوپ
 یییفک كن ه راخنالوا عفاو هد هیطاصو یاوحالربصم حاج

 یکیدتاقارحایتساعود هسنارف هدروخوا كنوسان

 رفت كنيلاهاو ید راک تااتسا راوطا ص! ی کا بصن

 یسهعفاو تاک ر =< نالوا بج وم

 تاه يج وت ضب و تاثبشت راد هرمصم
 یییدناوا حطو ەر“ راح هلي روهچجهسنارف

 کشم كن دنا رشا هل رادص لا شا ایض

 ینددشوا ب رح نالعاهبهسنارف

 یکیدلک هداهسرد كنساعتود هیسور یکهدزرک دهرق

 یراتع رع هک دقا هدکلرپ كنساعنود هیس ور هللا نوای ءاود

 هراس داومهلیع وذو تاوسج ول بو یدورو هت دامس رد لد دجر دص



 E ها
 ۷ ی تیر دی هک ی

 ها
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